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رات لعام E/INCB/2014/1( 2014( بالتقارير التالية:   ُيستكَمل تقريُر الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
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  تصدير

  
ــوم    ــرام   ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٢٠صــادف ي الــذكرى اخلامســة والعشــرين إلب

ات واملؤثِّرات العقليـة. وقـد أُحـرز    خدِّرغري املشروع يف امل تِّجاراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال
ات كــثرية، مشلــت معــامل مثــل الــدورة االســتثنائية   منــذ ذلــك احلــني تقــدُّم كــبري وحتقَّقــت جناحــ  

ات العامليـة  خـدِّر واملخصَّصة ملواجهة مشـكلة امل  ١٩٩٨العشرين للجمعية العامة املعقودة يف عام 
بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية       ٢٠٠٩معاً، واإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل لعـام      

عامليـة، واألعمـال التحضـريية للـدورة االسـتثنائية      ات الخـدِّر متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشـكلة امل 
  .٢٠١٦ات العاملية، املقرَّر أن تعقد يف عام خدِّرللجمعية العامة بشأن مشكلة امل

عـن السـالئف،    ٢٠١٤ات لعـام  خـدِّر اهليئة الدولية ملراقبـة امل  ويسرُّين أن أقدِّم تقريَر  
هليئــة للمراقبــة الدوليــة للســالئف الــذي حيتــوي علــى االســتعراض والتقيــيم اللــذين أجرهتمــا ا 

  املقبلة واحللول املمكنة. تحدِّياتوال
نتـائج مـن خـالل التعـاون     العادية املقرَّرة، استمر حتقيـق  ومن حيث إجراءات العمل   

الســابقة  اإلشــعاراتومهــا نظــام  –تا االتصــاالت التابعتــان للهيئــة الــدويل الــذي تيسِّــره منصَّــ
لتجــارة فيمــا يتعلــق با ،)أوناليــن) (بــن PEN Onlineملباشــر (للتصــدير باالتصــال احلاســويب ا

ملضـبوطات  فيمـا يتعلـق با   ،) (بـيكس) PICSحبـوادث السـالئف (   اإلخطـار املشروعة، ونظـام  
ن وجــود اشــتباه، كانــت   تبــيَّيوســائر احلــوادث املتعلقــة بالكيمياويــات الســليفة. وعنــدما      

رة والبلـدان  بني سـلطات البلـدان املصـدِّ   ف من خالل التعاون الناجح وقَالصادرات املعتزمة ُت
 املستوردة؛ وعند إجراء ضبطيات، كان املوظفون املبادرون التـابعون للحكومـة الـيت أجـرت    

الضبطية يقومون فوراً بتنبيـه نظـرائهم يف البلـدان األخـرى إىل تفاصـيل املضـبوطات وطريقـة        
ن أجـل ضـمان أن يكـون هـؤالء     مـ  ،العمل املتَّبعة يف هتريبها واملعلومات األخرى ذات الصلة

  أيضاً مستعدِّين إذا وقعت حادثة مماثلة يف بلداهنم.  
ساق يف تنفيـذ  جديدة ظهرت، وذلك يف جانب منه نتيجة لعدم االتِّ حتدِّياتبيد أنَّ   

علـى الصـعيد الـوطين وبـني املنـاطق وداخلـها، ويف جانـب آخـر          ١٩٨٨أحكام اتفاقيـة سـنة   
بيئة االقتصادية والتكنولوجية احلالية، املختلفة للغايـة عـن البيئـة    نتيجة لعوامل خارجية مثل ال

  .١٩٨٨عاماً، عندما جرى التفاوض بشأن اتفاقية سنة  ٢٥اليت كانت سائدة قبل 
سـنة، يف تقريرهـا عـن السـالئف، إىل ضـرورة       وقد دأبت اهليئـة علـى أن تـدعو كـلَّ     

لـى الصـعيد الـدويل؛ وظلَّـت اهليئـة      العمل على إجياد حلول لتسريب الكيمياويات السـليفة ع 
تدعو أيضاً إىل التنفيذ الشامل لألدوات املوجودة، اليت يتوفَّر العديـد منـها للحكومـات دون    

اهليئــة علــى مــرِّ الســنني، يف تقاريرهــا الســنوية ويف متــها الــيت قدَّتوصــيات التكلفــة. وتوضِّــح 
العديــدة الــيت ميكــن وينبغــي أن التقــارير الســنوية بشــأن الســالئف علــى الســواء، اإلجــراءات 

  تتَّخذها احلكومات للوفاء مبسؤوليتها املشتركة.
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، ٢٠١٩إالَّ أنه، لكي تكون مراقبة السالئف صاحلة ملواجهـة املسـتقبل ومـا بعـد عـام        
وهــو التــاريخ املســتهدف احملــدَّد يف اإلعــالن السياســي، يلــزم أن متضــي اجلهــود إىل أبعــد مــن     

 كانيكيني للتدابري التنظيمية. فأوالً وقبل كل شيء، يتعيَّن التسـليم بـأنَّ  االستحداث والتنفيذ املي
تســريب الكيمياويــات الســليفة ممكــن وحيــدث فعــالً يف مجيــع مراحــل سلســلة التوزيــع، بغــضِّ   

التســليم بــأنَّ التوزيــع احمللــي  كانــت أم مل تكــن لــدى البلــد صــناعة حتويليــة، أْي إذاالنظــر عمَّــا 
حكومـة أن   ب بقدر تعـرُّض التجـارة الدوليـة لـه. وثانيـاً، جيـب علـى كـلِّ        معرَّض خلطر التسري

  حتمل هذا التحدِّي على حممل اجلدِّ وأن تتقبَّل مسؤوليتها ودورها يف عامل مترابط.
ــدويل         ــنم اجملتمــع ال ــي الصــادق يف أن يغت ــة، أودُّ أن أعــرب عــن أمل ــة عــن اهليئ وبالنياب

ات العامليـة، املقـرَّر   خـدِّر ئية للجمعية العامة بشأن مشـكلة امل الفرصة اليت تتيحها الدورة االستثنا
، للبناء على النجاحات الـيت حتقَّقـت خـالل األعـوام اخلمسـة والعشـرين       ٢٠١٦عقدها يف عام 

املاضـــية ومواصـــلة حتســـني نظـــام املراقبـــة الدوليـــة للســـالئف دون اســـتحداث أعبـــاء تنظيميـــة 
ــقتضــرورة هلــا. وهــذا اهلــدف ممكــن ال   ال ــة،    حقي ــة املنشــودة عالي ــالنظر إىل أنَّ الغاي ــه، ب ولكن

  يتطلَّب إجراء مناقشة صادقة ومفتوحة وتقدمي أوثق تعاون ممكن من جانب مجيع احلكومات.
          

    
 

 نايدو لوشان  
 اتخدِّررئيس اهليئة الدولية ملراقبة امل  
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    متهيـد  

ات واملـؤثِّرات  خـدِّر شـروع يف امل غـري امل  تِّجـار تنصُّ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اال      
ــة لســنة  ــة امل   ١٩٨٨العقلي ــة ملراقب ــة الدولي ــراً خــدِّرعلــى أن تقــدِّم اهليئ ــة  ســنوياات تقري إىل جلن

مدى كفاية ومالءمـة   اللجنة دوريا من االتفاقية، وأن تستعرض ١٢ات عن تنفيذ املادة خدِّرامل
  اجلدولني األول والثاين من االتفاقية.

ــة األخــرى (عــن     وقــد أَعــدَّ    ــة، إىل جانــب تقريرهــا الســنوي ومنشــوراهتا التقني ت اهليئ
، وفقــاً ١٩٨٨مــن اتفاقيــة ســنة  ١٢ات واملــؤثِّرات العقليــة)، تقريرهــا عــن تنفيــذ املــادة خــدِّرامل

  من تلك االتفاقية: ٢٣للحكمني التاليني الواردين يف املادة 
يتضمَّن حتلـيالً للمعلومـات املتـوفِّرة     عن أعماهلا سنوياُتِعدُّ اهليئة تقريراً   -١   

لــديها، ويف حــاالت مناســبة، بيانــاً باإليضــاحات، إنْ وجــدت، املقدَّمــة أو املطلوبــة مــن 
األطراف، باإلضافة إىل أية مالحظات أو توصيات ترغب اهليئة يف تقـدميها. وللهيئـة أن   

ومـات إىل اجمللـس [االقتصـادي    ُتِعدَّ ما تراه الزمـاً مـن املعلومـات اإلضـافية. وُتقـدَّم املعل     
  واالجتماعي] عن طريق اللجنة اليت قد تبدي من التعليقات ما تراه مالئماً.

يوايف األمني العام األطراف بتقارير اهليئة مثَّ ينشرها يف وقـت الحـق.     -٢   
  وعلى األطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد.
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    ملحوظات إيضاحية

تنطـوي   ة يف هـذا املنشـور ال  مة يف اخلرائط الوارداحلدود واألمساء املبيَّنة والتسميات املستخَد  
  على أيِّ إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم املتحدة.

وال تنطوي التسميات املستخَدمة وال طريقـة عـرض املـادة الـيت يتضـمَّنها هـذا املنشـور علـى           
اإلعراب عن أيِّ رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركـز القـانوين أليِّ بلـد أو    

  قليم أو مدينة أو منطقة، أو للسلطات القائمة فيها، أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها.إ
يف وقــت مجــع البيانــات  رمسيــا مةًاألمســاء الــيت كانــت مســتخَدوُيشــار إىل البلــدان واملنــاطق ب  

  الصلة.  ذات
 ت، كانـ ةمتعـدِّد وقد اسُتمدَّت البيانات املستخَدمة إلعداد هـذا التقريـر مـن مصـادر حكوميـة        

من بينها املعلومات اليت ُتقدَّم كل سنة يف االستمارة دال (معلومات عـن املـواد الـيت يكثُـر اسـتعماهلا يف      
 اإلشـعارات ات الـواردة عـن طريـق نظـام     شـعار اإلات واملـؤثِّرات العقليـة غـري املشـروع)، و    خـدِّر صنع امل

حبـوادث السـالئف    اإلخطـار ، ونظـام  السابقة للتصدير باالتصال احلاسـويب املباشـر (نظـام بـن أوناليـن)     
(نظام بيكس)، واالتصاالت الرمسية األخرى مع السلطات الوطنية املختصة. وتقـدَّم بيانـات االسـتمارة    

حزيران/يونيـه مـن السـنة التاليـة، مـا مل ُيـذكر خـالُف         ٣٠دال عن كل سـنة تقومييـة، يف موعـد أقصـاه     
 تشـرين الثـاين/   ١ظام بن أوناليـن ونظـام بـيكس هـي مـن      ة من نذلك. وفترة اإلبالغ بالبيانات املستمدَّ

ُتســتخدم الســنوات ، مــا مل ُيــذكر خــالُف ذلــك. و٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١إىل  ٢٠١٣نــوفمرب 
ــة  ــيت  التقوميي ــن لســنوات     تســتعمليف احلــاالت ال ــن أونالي ــات نظــام ب ــا بيان ــدِّدفيه ــدِّمت  متع ــا قُ ة. كم

  يف التقرير. ذُِكرة وإقليمية شريكة، حسبما منظمات دولي عن طريقمعلومات إضافية 
تسـتند   ص املعلومات عن منشـأ مضـبوطات السـالئف ال   واألشكال البيانية واجلداول اليت تلخِّ  

  جلميع مضبوطات السالئف حبسب املنشأ. كامالً تفصيالًن إىل تقارير االستمارة دال اليت تتضمَّ إالَّ
  صود هبا األطنان املترية، ما مل ُيذكر خالف ذلك.إىل "أطنان" فاملق ةوعندما ترد اإلشار  
  واسُتخدمت يف هذا التقرير املختصرات التالية:  
  املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية اإلنتربول

  (APAAN)فينيل أسيتو أسيتونيتريل -ألفا (األبان)الفينيل أسيتو أسيتونيتريل
 بروبانون-٢-فينيل-١ الفينيل بروبانون

 بروبانون- ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل-٣،٤ يوكسي فينيل بروبانونامليثيلني د
  )MDMAميثامفيتامني (ميثيلني ديوكسي-٣،٤ ميثامفيتامنيامليثيلني ديوكسي
 السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشراإلشعاراتنظام نظام بن أونالين

  حبوادث السالئفاإلخطارنظام نظام بيكس
  اتخدِّرالدولية ملراقبة املاهليئة  اهليئة
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  ملخَّص 
هبـدف تزويـد احلكومـات     هـذا التقريـرَ  (اهليئـة)  ت خـدِّر الدوليـة ملراقبـة امل  عدَّت اهليئةُ أَ  

املسـتقبل.   حتـدِّيات بتحليل اهليئة ألداء نظام املراقبة الدولية للسالئف ومدى استعداده ملواجهة 
غـري املشـروع    تِّجارفاقية األمم املتحدة ملكافحة االيف ات وبعد أن أصبحت تيمور الشرقية طرفاً

ــة لســنة  خــدِّريف امل ــؤثِّرات العقلي ــيت انضــمَّ   ١٩٨٨ات وامل ــدول ال ت إىل هــذه ، ارتفــع عــدد ال
  ات.  خدِّر، وهو أعلى مستوى انضمام بني االتفاقيات الدولية ملراقبة املدولةً ١٨٩املعاهدة إىل 

جود تسع دول فقط مل تصبح أطرافاً بعد (معظمها يف وهذا االنضمام العاملي تقريباً، بو  
علـى الصـعيد    أوقيانوسيا وأفريقيا، هبـذا الترتيـب)، هـو دليـل علـى اإلرادة السياسـية للعمـل معـاً        
ــوفِّ      ــوات غــري املشــروعة. وي ــات الســليفة إىل القن ــع تســريب الكيمياوي ــاملي ملن ــدول  الع ر عــدد ال

 اإلشـعارات لة يف نظـام اهليئـة الشـبكي املؤمتـت لتبـادل      سـجَّ امل وإقليماً دولةً ١٥٠واألقاليم البالغ 
السابقة للتصدير باالتصال احلاسويب املباشـر (نظـام    اإلشعاراتالسابقة للتصدير من خالل نظام 

آخر علـى اسـتعداد احلكومـات لالسـتفادة املثلـى مـن األدوات املتاحـة لرصـد          ) دليالًأونالينبن 
ستفاد فيها استفادة كافية مـن  البلدان واملناطق اليت ال ُي . غري أنَّالتجارة يف الكيمياويات السليفة

(أ) مـن املـادة    ١٠األدوات األخـرى املوجـودة، مثـل االسـتظهار بـالفقرة      من و أوناليننظام بن 
السـابقة   اإلشـعارات ، وهي املـادة الـيت جيعـل االسـتظهار هبـا إرسـال       ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٢

رين. جِحلقات ضعيفة يف النظام ومعرضة خلطر استهدافها من قبل املتَّ تالا، ما زللتصدير إلزامي  
ــرَّ    ــد قـ ــة املوقـ ــدِّررت جلنـ ــارس خـ ــا ، يف مقر٢٠١٤َّات يف آذار/مـ ــاع ، ات٥٧/١ِّرهـ بـ

وإيسـومرييها  ) APAAN(فينيل أسـيتو أسـيتونيتريل   -ألفامة من اهليئة بإدراج املادة التوصية املقدَّ
. وبـــذلك يرتفـــع عـــدد املـــواد اخلاضـــعة  ١٩٨٨ول التفاقيـــة ســـنة يف اجلـــدول األ املتمـــاكبني

مادة. ويف الوقت نفسه، ال يزال استخدام بـدائل غـري    ٢٤إىل  ١٩٨٨للمراقبة مبوجب اتفاقية 
ة يف اجلــدولني األول دَرجــفينيــل أســيتو أســيتونيتريل وغريهــا مــن املــواد امل-ألفــاة للمــادة جمدَولــ

من مجيع احلكومـات، يف إطـار    ٢٠١٤ا. وقد طلبت اهليئة يف عام مستمر ياًل حتدِّوالثاين يشكِّ
ن أهنــا مشــروع بريــزم ومشــروع كــوهيجن، تقــدمي معلومــات عــن املــواد الكيميائيــة الــيت يتبــيَّ   

ات غــري املشــروع. خــدِّرة يف صــنع املدَولــُتســتخدم بصــفة ســالئف أوليــة أو بــدائل للمــواد اجمل 
ولــيس  جديــداً س اجتاهــاًواد الــيت ميكــن اعتبارهــا تؤسِّــمــن املــ هنــاك عــدداًأنَّ دت الــردود وأكَّــ

مت احلكومات معلومات عن بعـض السـالئف   حوادث تقع ملرة واحدة. وإضافة إىل ذلك، قدَّ
  مة يف صنع املؤثِّرات النفسانية اجلديدة.  املستخَد
 ي الوطنيـة و/أو باملبـادرة إىل  رات بتعزيـز تـدابري التصـدِّ   احلكومات هذه التطـوُّ تواجه و  

ة عـدَّ  االخنراط يف اجلهود التعاونية الدولية. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، الحظت اهليئـة أنَّ 
بلــدان، مثــل أفغانســتان واجلمهوريــة التشــيكية والصــني والفلــبني، أخضــعت املزيــد مــن املــواد   

شـحنات   ة لتشريعاهتا الوطنية. وحظر االحتاد األورويب دخول أو خـروج دَولالكيميائية غري اجمل
هـذه   ة إىل اإلقليم اجلمركي لالحتاد عنـدما يكـون هنـاك دليـل كـاٍف علـى أنَّ      دَولاملواد غري اجمل

  ات أو املؤثِّرات العقلية غري املشروع.  خدِّراملواد يعتزم استخدامها لصنع امل
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، وهــو الشــراكات الطوعيــة  ي اهتمــام منــهجي أكــرب كــثرياً ومثــة جمــال حيتــاج إىل تلقِّــ   
هـذا املفهـوم راسـخ يف     صناعي الطوعي بني القطاعني العام واخلاص. ففي حـني أنَّ والتعاون ال

هناك حاجة إىل املزيد من اإلرشاد يف أحناء أخـرى. وقـد عقـدت اهليئـة      فإنَّ ،بعض أحناء العامل
ــان/أبريل   ــة عمـــل يف نيسـ ــة   ٢٠١٤حلقـ ــناعات الكيميائيـ ــاون بـــني الصـ ــز التعـ ، حـــول "تعزيـ
خـبري مـن الصـناعة واهليئـات التنظيميـة       ١٠٠كة"، ضـمَّت حنـو   واحلكومات مـن خـالل الشـرا   

رة تفـاهم منوذجيـة   . وأسفرت حلقة العمل عن صوغ مـذكِّ بلداً ٢٠وهيئات إنفاذ القانون من 
ــذه           ــل ه ــيح صــوغ مث ــادية تت ــة إرش ــددة، ووثيق ــة احمل ــتالئم األحــوال القُطري ــا ل ميكــن تكييفه

  .  اعملي االتفاقات وتنفيذها
م تعزيز الضوابط الوطنية ومفهوم التعاون الصناعي الطوعي مها مفهو كما أنَّ  

من توافر أهنيدريد اخلل وبرمنغنات البوتاسيوم وغريمها من املواد  مفهومان رئيسيان يف احلدِّ
دت عملية الكيميائية الستخدامها يف الصنع غري املشروع للهريوين والكوكايني. وقد أكَّ

قة على التجارة الداخلية يف أهنيدريد اخلل وعلى ري املراقبة املطبَّتداب ) أنEagle Eyeَّإيغل آي (
مدى مراقبة  قة على التجارة الدولية فيه، وأنَّتوزيعه الداخلي متخلفة عن التدابري املطبَّ

الشيء  من بلد إىل آخر. ويرجَّح أنَّ كبرياً التجارة الداخلية والتوزيع الداخلي يتفاوت تفاوتاً
برمنغنات البوتاسيوم، فالدول املنتجة للكوكا ال تزاول سوى جتارة دولية  نفسه ينطبق على

مشروعة حمدودة يف هذه املادة. ويف الوقت نفسه، ال تزال هذه البلدان هي اليت تضبط 
التسريب من  يبدو أنَّ الغالبية العظمى من املضبوطات املبلغ عنها من تلك املادة. ومن مثَّ

الصنع غري املشروع مها املصدران الرئيسيان لربمنغنات البوتاسيوم قنوات التوزيع احمللية و
  املوجَّه لالستخدام يف جتهيز الكوكايني.

، ١٩٨٨دولية للسالئف عقدها الثالث منـذ بـدء نفـاذ اتفاقيـة سـنة      الوبدخول املراقبة   
لــى ، ال سـيما ع التضـبيط الـدقيق   النظـام حيتـاج إىل بعـض    أصـبح مـن الواضـح بقـدر متزايـد أنَّ     

ينطبـق علـى التشـريعات وكـذلك علـى التـدابري الطوعيـة والتعـاون مـع          هـذا  الصعيد الـوطين. و 
جمموعــة مــن الصــناعات علــى مجيــع املســتويات، مبــا يف ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر،     
الصــناعة التحويليــة وصــناعة التكريــر وصــناعة التوزيــع والنقــل. وينطبــق ذلــك أيضــاً علــى           

ات فيمــا بينــها ومــع اهليئــة يف التحقيــق يف نقــاط التســريب وطرائــق  مســتويات تعــاون احلكومــ
الـيت تقـف وراء عمليـات التسـريب الفعليـة أو حمـاوالت التسـريب.         تِّجارالعمل وتنظيمات اال

باعتبارهـا  ال مثـل هـذه احلـوادث ينبغـي أن ينظـر إليهـا        الصدد، ُتذكَّر احلكومات بأنَّهذا ويف 
السلطات املختصة يف مجيـع البلـدان املعنيـة.     تقوم هباقيقات متابعة لتحبل باعتبارها هناية بداية 

أداة آمنــة لتســهيل هــذه هــو التــابع للهيئــة حبــوادث الســالئف (نظــام بــيكس)  اإلخطــارونظــام 
    التحقيقات املشتركة.وإطالق االتصاالت بني املسؤولني احلكوميني املعنيني 
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      ـةمدِّمق  - أوالً
ــة األ  - ١ ــة  تـــنصُّ اتفاقيـ ــاراالمـــم املتحـــدة ملكافحـ غـــري  تِّجـ

علـى   (١)١٩٨٨ات العقليـة لسـنة   ؤثِّرات واملـ خدِّراملشروع يف امل
ــريب الكيم  ــع تسـ ــدابري ملنـ ــروعة  يتـ ــوات املشـ ــن القنـ ــات مـ اويـ

اهليئـة   وترصـد ات غـري املشـروع.   خـدِّر الستخدامها يف صـنع امل 
ذه قيـام احلكومـات مبراقبـة هـ    (اهليئـة)  ات خـدِّر الدولية ملراقبة امل

ــليفة يالكيم ــات السـ ــريبها إىل    ،اويـ ــع تسـ ــى منـ ــاعدها علـ وتسـ
  غري املشروع. تِّجاراال
عــدَّت اهليئــة هــذا التقريــر عــن الســالئف عمــالً  وقــد أَ  -٢

عـن   عامـةً  م حملـةً ، وهو يقـدِّ ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ٢٣باملادة 
خذهتا احلكومات واهليئـة منـذ صـدور تقريـر     اإلجراءات اليت اتَّ

ويف ضـــوء أمهيـــة الـــدورة    (٢)ســـالئف.عـــن ال ٢٠١٣عـــام 
االســــتثنائية للجمعيــــة العامــــة الــــيت ســــتعقد يف أوائــــل عــــام 

حيتوي الفصل الثـاين مـن هـذا التقريـر علـى تقيـيم        (٣)،٢٠١٦
الـــيت  تحـــدِّياتوال ،اهليئـــة لفعاليـــة املراقبـــة العامليـــة للســـالئف 

ومــا بعــده، كمســامهة يف  ٢٠١٩فيمــا يتعلــق بعــام  ،تواجههــا
ات خـدِّر لدورة االستثنائية اليت سـتعقدها جلنـة امل  التحضريات ل

  يف هذا الصدد.
م الفصل الثالث معلومـات عـن اإلجـراءات الـيت     ويقدِّ  -٣
مـن اتفاقيـة سـنة     ١٢باملـادة   خذهتا احلكومات واهليئـة عمـالً  اتَّ

__________ 

 ، ١٥٨٢لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(
  .٢٧٦٢٧الرقم 

السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع   )٢(
املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة: تقرير 

املادة عن تنفيذ  ٢٠١٣اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام 
غري املشروع  تِّجاراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االمن  ١٢

 ١٩٨٨رات واملؤثِّرات العقلية لسنة يف املخدِّ
)E/INCB/2013/4(.  

أن تعقد دورة ، ٦٧/١٩٣قرَّرت اجلمعية العامة، يف قرارها   )٣(
م احملرز يف تنفيذ اإلعالن التقدُّ ...تستعرض "استثنائية 

السياسي وخطة العمل املتعلقني بالتعاون الدويل صوب 
كلة متكاملة ومتوازنة ملواجهة مش وضع استراتيجية

املخدِّرات العاملية، مبا يف ذلك إجراء تقييم لإلجنازات اليت 
يف التصدِّي ملشكلة  جوهبتحتقيقها والتحدِّيات اليت  متَّ

املخدِّرات العاملية، يف إطار االتفاقيات الدولية الثالث 
ملكافحة املخدِّرات وغريها من صكوك األمم املتحدة ذات 

 ".الصلة باملوضوع

ــة والتشــريعات     ١٩٨٨ ــارير إىل اهليئ ــدمي التق ــك تق ــا يف ذل ، مب
اإلشـعارات  لسـري نظـام    اًعراضـ استم كما يقـدِّ وتدابري املراقبة، 

لألنشـــطة  اًصـــ) وملخَّأوناليـــن(نظـــام بـــن  الســـابقة للتصـــدير
ــيت حتقَّ   ــائج ال ــزم   املضــطلع هبــا والنت قــت يف إطــار مشــروع بري

 اإلخطــارومشــروع كــوهيجن، مبــا يف ذلــك اســتخدام نظــام   
  حبوادث السالئف (نظام بيكس).

عة يف للتجـارة املشـرو   م الفصل الرابع استعراضـاً ويقدِّ  -٤
هبــذه  تِّجــارالكيمياويــات الســليفة واالجتاهــات الرئيســية يف اال

واســتخدامها غــري املشــروع. كمــا حيتــوي علــى  الكيمياويــات
؛ واملوقوفــةحملــة عامــة عــن أهــم حــاالت الشــحنات املشــبوهة   

وعمليــات التســريب أو حماولــة التســريب؛ ومضــبوطات هــذه  
الــدورة الكيمياويــات. ويف ضــوء تركيــز هــذا التقريــر علــى      

م الفصــل الرابــع ، يقــد٢٠١٦ِّاالســتثنائية الــيت ســتعقد يف عــام 
عــن االجتاهــات الرئيســية منــذ صــدور تقريــر اهليئــة    عامــةً حملــةً

األخري عـن السـالئف، ولـيس ذلـك فحسـب، بـل يضـع هـذه         
االجتاهات أيضاً يف سـياق أطـر زمنيـة أطـول، هبـدف املسـامهة       

  الراهنة. تحدِّياتيف حتقيق فهم أفضل لل
ــامس ملخَّ   -٥ ــل اخلــ ــدِّم الفصــ ــاًويقــ ــتنتاجات  صــ لالســ

والتوصيات البـارزة كأسـاس تسـتند إليـه احلكومـات يف اختـاذ       
ملنــع تســريب الكيمياويــات الســليفة، مبــا   الالزمــةاإلجــراءات 

هبا، واسـتخدامها يف   تِّجارة، واالدَولفيها الكيمياويات غري اجمل
  الصنع غري املشروع.

على معلومـات عمليـة    (٤)تقريروحتتوي مرفقات هذا ال  - ٦
ملساعدة السلطات الوطنيـة املختصـة علـى االضـطالع مبهامهـا،      

عن االحتياجـات السـنوية املشـروعة التقديريـة      معلوماتتشمل 
الســـترياد ســـالئف خمتـــارة للمنشِّـــطات األمفيتامينيـــة، وقائمـــة  
ــابقة للتصــدير،       ــعارات س ــدمي إش ــيت تشــترط تق ــات ال باحلكوم

ات غـري  خـدِّر ة يف صنع املدَولدام املواد اجملومعلومات عن استخ
  صاً ألحكام املعاهدات املنطبقة.املشروع، وملخَّ

    

__________ 

ري مدَرجة يف النسخ املطبوعة من هذا التقرير، املرفقات غ  )٤(
ولكنها متاحة يف الصيغة اإللكترونية للتقرير املسجَّلة يف 
قرص مضغوط ويف الصيغة املنشورة يف املوقع الشبكي 

 ).www.incb.orgللهيئة الدولية ملراقبة املخدِّرات (
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 ٢٠١٩جعل مراقبة السالئف مالئمة لعام   - ثانياً
وما بعده (مسامهة يف الدورة االستثنائية 

    )٢٠١٦للجمعية العامة يف عام 
يف تقريرهــا الســنوي عــن  ،تســتعرض اهليئــة كــل عــام  -٧

كافحـة  األمـم املتحـدة مل  من اتفاقية  ١٢تنفيذ املادة  ،فالسالئ
ات واملــؤثِّرات العقليــة لعــام خــدِّرغــري املشــروع يف امل تِّجــاراال

، املطلـــوب مبوجـــب املـــذكور. كمـــا حيتـــوي التقريـــر ١٩٨٨
ــنة  ــة  ١٩٨٨اتفاقيـــة سـ ، علـــى مالحظـــات وتوصـــيات ملعاجلـ

والدوليـة   حتديدها يف األنظمة الوطنية واطن الضعف اليت يتمَُّم
ــرُ    ــدَّم التقريـ ــالئف. ويقـ ــة السـ ــادي   ملراقبـ ــس االقتصـ إىل اجمللـ

  ات.  خدِّرواالجتماعي، عن طريق جلنة امل
وعلى مدى السنوات الثالث املاضية، اشتمل التقرير   -٨

على فصول مواضيعية تستعرض، بطريقة مـوجزة، اإلجنـازات   
ئف منـذ  يف املراقبـة الدوليـة للسـال    تحـدِّيات م احملـرز وال والتقدُّ

 تشـرين الثـاين/   ١١ز النفـاذ يف  حيِّ ١٩٨٨دخول اتفاقية سنة 
، وتبــــيِّن اإلجــــراءات العمليــــة الــــيت ينبغــــي ١٩٩٠نــــوفمرب 

إعطاؤهــا األولويــة يف خمتلــف املنــاطق لتعزيــز املراقبــة الدوليــة   
  للسالئف.  

هبدف  ،ويواصل هذا الفصل املواضيعي هذه السلسلة  -٩
تراتيجية بشـــأن مراقبـــة تقـــدمي اســـتعراض نقـــدي ونظـــرة اســـ 

الســـالئف، باعتبارهـــا مســـؤولية مشـــتركة يف بيئـــة اقتصـــادية  
 عن البيئة اليت كانت سائدة عنـدما متَّ  وتكنولوجية خمتلفة متاماً

والتصديق عليهـا، منـذ حنـو     ١٩٨٨التفاوض على اتفاقية سنة 
مضـــت. كمـــا يهـــدف الفصـــل إىل املســـامهة يف       عامـــاً ٢٥

للدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة،    ات خدِّرحتضريات جلنة امل
  .٢٠١٦اليت ستعقد يف أوائل عام 

    
: السنوات ١٩٩٨إىل عام  ١٩٨٨من عام   -ألف

العشر األوىل والدورة االستثنائية للجمعية 
العامة املكرَّسة للجهود الدولية ملكافحة تعاطي 

    هبا تِّجارات واالخدِّرامل
 كـثرياً واد الـيت  إدراكاً لصعوبة وضع ضـوابط علـى املـ     -١٠

  مــا تكــون هلــا اســتخدامات صــناعية مشــروعة هامــة وواســعة   
  

الســتحداث نظــام   ١٩٨٨مت اتفاقيــة ســنة  االنتشــار، ُصــمِّ 
رصد يهـدف إىل منـع تسـريب املـواد املعنيـة إىل القنـوات غـري        
املشــروعة دون التــأثري بغــري ضــرورة علــى التجــارة املشــروعة.  

التعـاون الـدويل يف األمـور     وهلذا الغرض، تركَّز االهتمام علـى 
ــة. ويف الوقــت نفســه، تعطــي       ــة برصــد التجــارة الدولي املتعلق

األطراف حرية تقدير كبرية فيمـا يتعلـق برصـد صـنع      االتفاقية
  الكيمياويات السليفة وتوزيعها داخل أراضيها.  

وجــاءت الــذكرى الســنوية العاشــرة العتمــاد اتفاقيــة     -١١
ورة االسـتثنائية للجمعيـة   الـد  يف نفس سـنة انعقـاد   ١٩٨٨سنة 

ــاطي امل    ــة ملكافحــة تع ــة املكرســة للجهــود الدولي ات خــدِّرالعام
   اجلمعيـــة اتهبـــا، الـــيت أســـفرت عـــن اعتمـــاد قـــرار  تِّجـــارواال
 ٢٠/٤- ا هــاء. وقــد أوىل قــرار اجلمعيــة دإىل  ألــف ٢٠/٤- اد

ــاء ــاً ب ــ اهتمام ــدَّ  خاص ــة الســالئف، وق ــامالً م عرضــاًا ملراقب  ش
 ســــالئف إىل القنــــوات غــــري املشــــروعةملشــــاكل تســــريب ال

. ومشلـت  ولإلجراءات الالزمـة للحيلولـة دون ذلـك التسـريب    
التدابري اليت اعُتمدت استحداث و/أو تنفيذ التشريعات ونظـم  
املراقبـــة الوطنيـــة، وحتســـني مجـــع البيانـــات والتعـــاون الـــدويل  
وتبادل املعلومات بشـأن مجيـع جوانـب مراقبـة السـالئف، مبـا       

غــري  تِّجــارن الصــنع والتجــارة املشـروعني واال يف ذلـك كــل مـ  
نت التــدابري الــدعوة إىل زيــادة   املشــروع والتســريب. وتضــمَّ  

ــدويل والعمــل املوحَّــ   ــاون ال ــدول يف جمــال   التع ــع ال ــني مجي د ب
مراقبة السالئف، مبا يف ذلـك التعـاون الـتقين وتبـادل اخلـربات      
ــألة    ــريب، وتناولـــت مسـ ــة التسـ وأفضـــل املمارســـات يف مراقبـ

املــواد الكيميائيــة الــيت ميكــن  لســالئف األوليــة واملشــتقات (أْيا
استخدامها كبدائل للمواد اخلاضعة ملراقبة دقيقـة)، واألسـاليب   

ة يف مدَرجــب مــواد غــري اجلديـدة للتجهيــز أو الصــنع الــيت تتطلَّـ  
، ١٩٨٨الوقت الراهن يف اجلدولني األول والثاين التفاقية سـنة  

، ب أيضـاً تطلَّالذي ياضعة للمراقبة، ات اخلخدِّرنظائر املوصنع 
ــري     ــواد غ ــة، م ــواد بادئ ــراهن يف  مدَرجــبصــفة م ــت ال ة يف الوق

  اجلدولني األول والثاين (انظر الشكل األول).  
حتديـدها يف عـام    وال يزال عـدد مـن املشـاكل الـيت متَّ      -١٢

ــؤثِّ ١٩٩٨ ــة ي ــوم، إمَّــ   ر يف تشــكيل حال ــة الســالئف الي ا مراقب
ــدِّيات بصــفة ــة أو عامل حت ــدِّياتبصــفة ي ــؤثِّ حت ــى بلــدان  ت ر عل

  مناطق خمتارة.    أو
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     ٢٠٠٩الوضع يف عام   - باء
ــارس   -١٣ د املشــاركون يف اجلــزء  ، حــد٢٠٠٩َّيف آذار/م

ات خـدِّر امل من الدورة الثانية واخلمسني للجنـة  املستوىالرفيع 
ــيت تتطلَّــ    ــات املســتقبل واجملــاالت ال ــن   أولوي ــد م ــاذ مزي ب اخت

، واعتمـدوا اإلعـالن السياسـي    ٢٠٠٩اإلجراءات ملا بعد عام 
ــتراتيجية     ــدويل صـــوب اسـ ــاون الـ ــأن التعـ ــل بشـ ــة العمـ وخطـ

 (٥)ات العامليـــة.خـــدِّرومتوازنـــة ملواجهـــة مشـــكلة امل متكاملـــة
تسـتهدفه   جديداً اًموعد ٢٠١٩د اإلعالن السياسي عام وحدَّ

منـها   ات العامليـة أو احلـدِّ  خـدِّر الدولُ للقضـاء علـى مشـكلة امل   
  بدرجة كبرية وقابلة للقياس.  

ــمَّ  -١٤ ــاد اإلعــــالن  وتضــ ــية إىل اعتمــ ــة املفضــ نت العمليــ
م احملــرز منــذ عــام السياســي وخطــة العمــل إجــراء تقيــيم للتقــدُّ

ــتثنائية      ١٩٩٨ ــدورة االس ــداف ال ــات وأه ــق غاي صــوب حتقي
ــه متَّ الســالئف، توصَّــ بوفيمــا يتعلــق  لعشــرين. ا ــيم إىل أن  ل التقي

  م كبري يف عدد من اجملاالت، وهي:  إحراز تقدُّ
راقبــة الكيمياويــات وضــع تشــريعات تتعلــق مب   (أ)  
  السليفة؛

__________ 

، ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )٥(
 جيم.  )، الفصل األول، البابE/2009/28( ٨حق رقم املل

اإلشـــعارات لتبـــادل  عـــاملياســـتحداث نظـــام   (ب)  
هــو الشــكل املؤمتــت    أوناليــن(نظــام بــن   الســابقة للتصــدير 

  )؛  النظام  هلذا
لرصـــــد وحتديـــــد  عمـــــلوضـــــع إجـــــراءات   (ج)  

  بالسالئف.  املتصلة املعامالت املشبوهة 
ــيم أيضــاً إىل    - ١٥ ــائج احملقَّ أنَّوخلــص التقي قــة يف إطــار النت

املبادرتني الدوليتني املتعلقتني بالعمليات واللتني تقودمهـا اهليئـة،   
ــزم، وتركِّــ     ــى ومهــا مشــروع كــوهيجن ومشــروع بري زان، عل

لى سالئف الكوكايني واهلريوين وسالئف املنشِّطات التوايل، ع
مهما كأســاس ألنشــطة املســتقبل. ااألمفيتامينيــة، ميكــن اســتخد
مشجِّعاً أُحرز يف عدد مـن   ماًتقدُّأنَّ وخلص التقييم كذلك إىل 

ى املساعدات التقنيـة، وكـذلك يف البلـدان الـيت     البلدان اليت تتلقَّ
  كيمياويات. وضعت إجراءات للتحقيق يف تسريب ال

ل العاملي للتنفيـذ  املعدَّ ن أنَّوعلى الرغم من ذلك، تبيَّ  -١٦
أقل من املستويات املسـتهدفة يف بعـض املنـاطق، وال سـيما يف     

نات لقواعــد الســلوك بالتعــاون مــع الصــناعة جمــال وضــع مــدوَّ
ــاون الـــدويل علـــى ضـــبط الشـــحنات غـــري    الكيميائيـــة، والتعـ

ــات الســلي   ــن الكيمياوي ــدمي   املشــروعة م ــوارد لتق فة وإتاحــة امل
نت القضـــايا املســـاعدة التقنيـــة إىل البلـــدان األخـــرى. وتضـــمَّ 

ــة الســالئف    ــيتوالناشــئة املرتبطــة مبراقب ينبغــي االهتمــام هبــا   ال
ــريب واســـتخدام       ــاوالت التسـ ــة يف حمـ ــدان ثالثـ ــتخدام بلـ اسـ

ا للمراقبة الدولية.  كيمياويات بديلة غري خاضعة حالي  
    
  ات خدِّرراقبة املاهليئة الدولية مل

ــة امل    - ١٧ ــة ملراقب ــة الدولي ــر اهليئ ات الصــادر خــدِّريف تقري
دت عقب الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامـة، حـدَّ  

اهليئة اإلجراءات اليت اضطلعت هبا يف فتـرة األعـوام العشـرة    
م احملـرز  د التقريـر التقـدُّ  . وأكَّـ ١٩٩٨اليت انقضت منذ عـام  

ــدَّ نتيجــةً ــالع ــع تســريب    ة مب ــة ملن ــها اهليئ ــة أطلقت درات دولي
املســتخدمة يف الصــنع غــري املشــروع   الســليفةالكيمياويــات 

ــدِّرلل ــيَّ مخــ ــه اخلصــــوص، تبــ ــام  ن أنَّات. وعلــــى وجــ نظــ
كشف العديد مـن   سهَّل كثرياً اإلشعارات السابقة للتصدير

ات شـعار اإلحماوالت التسريب. كمـا زاد النظـام اآليل هلـذه    
ــتهلَّ  ــذي اسـ ــام  ته االـ ــة يف عـ ــادل   ٢٠٠٦هليئـ ــز تبـ ــن تعزيـ مـ

ت املعلومــات عــن التجــارة الدوليــة يف الســالئف. وقــد أقــرَّ  
يهـدف   احلكومات واجملتمع الدويل على نطـاق واسـع هنجـاً   

  املادة الكيمياويةالنوع
 غري اجملدَولة

 األساسيةالسالئف
 اخلاضعة للمراقبة

 املنتج النهائي
 املخدِّر

 السليفة األولية

املنتجات احملتوية 
 على السليفة 
اخلاضعة للمراقبة

 املشتقات
 (احللمأة، 

املشتقات الوسيطة)
 أساليب جديدة/

 رةمتغيِّ

  الصنع غري 
املشروع ملخدِّرات 

 "جديدة"

 املخدِّر
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املخدِّر باء
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إىل زيادة التعاون الدويل بـني مجيـع البلـدان يف جمـال مراقبـة      
  السالئف.  

التسريب من القنوات احمللية والتـهريب عـرب    وأشري إىل  - ١٨
مــن قبــل  أصــبحا األســلوبني األكثــر اســتخداماً  اللــذين احلــدود

باعتبـار  ة، دَولـ االجتاه إىل استخدام املواد غري اجمل وإىلرين، جِاملتَّ
ــك  ــن ذل ــيت حــدَّ   تحــدِّياتالم ــية ال ــدِّ الرئيس ــة. وقُ مت دهتا اهليئ

  ، مبا يف ذلك ما يلي:تحدِّياتدة ملعاجلة هذه التوصيات حمدَّ
ــن أجــل    (أ)   ــن القنــوات    يالتصــدِّم للتســريب م

 احلكومـات الداخلية والتهريب عـرب احلـدود، ينبغـي أن تكفـل     
  ما يلي:  

الرصــد املالئــم للصــنع والتوزيــع املشــروعني       ‘١‘
ــروع    ــري املشــ ــنع غــ ــتخدمة يف الصــ ــالئف املســ للســ

، عــالوة علــى الضــوابط املفروضــة علــى  اتمخــدِّرلل
 مــن ١٢مــن املــادة  ٨للفقــرة  التجــارة الدوليــة، وفقــاً

  ؛  ١٩٨٨اتفاقية سنة 
تقــدمي املعلومــات عــن االحتياجــات املشــروعة   ‘٢‘

السنوية من السالئف املستخدمة يف صـنع املنشِّـطات   
، ٤٩/٣ات خــدِّرلقــرار جلنــة امل  ، وفقــاًاألمفيتامينيــة

واالستعراض الدوري هلـذه االحتياجـات، مـع إبـالغ     
  تعديالت، عند االقتضاء؛   اهليئة بأيِّ

جهودا متضافرة لوقـف   كوماتاحلبذل مجيع   ‘٣‘
هتريب أهنيدريد اخلل وغريه مـن املـواد املسـتخدمة يف    
ــز       ــن خــالل تعزي ــهريوين، م الصــنع غــري املشــروع لل
الضـــوابط علـــى حركـــة تلـــك الكيمياويـــات داخـــل  

  أراضي كل حكومة؛  
الــيت تبحــث  تِّجــاراال تنظيمــاتملعاجلــة مســألة   (ب)  

 يصـاً مة خصِّتقات املصـمَّ ة، مبـا فيهـا املشـ   دَولـ عن املـواد غـري اجمل  
ــى الضــوابط القائمــة واملستحضــرات الصــيدالنية     لاللتفــاف عل

  ة، ينبغي أن تكفل احلكومات ما يلي:  جمدَولاحملتوية على مواد 
ــدودة     ‘١‘ ــة احملـ ــة للقائمـ ــيغة احملدَّثـ ــتخدام الصـ اسـ

  ة اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة؛دَولللمواد غري اجمل
ات الوطنيـة املختصـة   السـلط  لتنبيـه وضع آليـات    ‘٢‘

ــد      ــواد، وتزوي ــذه امل ــة هب ــامالت املشــبوهة املتعلق إىل املع
مضـــبوطات مـــن   لة عـــن أيِّاهليئـــة مبعلومـــات مفصَّـــ  

  ة؛  دَولالسالئف غري اجمل

مراقبــة املستحضــرات الصــيدالنية احملتويــة علــى   ‘٣‘
ــمـــواد  ــنة جمدَولـ ــة سـ بـــنفس  ١٩٨٨ ة مبقتضـــى اتفاقيـ
عليهــا هــذه  حتتــويالــيت ة دَولــمراقبــة املــواد اجمل طريقــة

  املستحضرات. 
تنفيـــذ مراقبـــة   عـــن ذلـــك، وبـــالنظر إىل أنَّ   وفضـــالً  -١٩

مـن جانـب    قـاً مطبَّعـن أن يكـون    السالئف كان ال يزال بعيداً
دت وعلى نفس الدرجة يف مجيـع أحنـاء العـامل، أكَّـ    مجيع الدول 

شـرين  الدورة االستثنائية الع م عقباملقدَّ يف تقريرها جمدَّداًاهليئة 
مـن توصـياهتا العامـة املتعلقـة باالنضـمام       عـدداً للجمعية العامة، 

ــة لل  ــة الدولي ــل  مخــدِّرإىل معاهــدات املراقب ــال الكام ات واالمتث
لتلــك املعاهــدات والتعــاون الــدويل والرصــد الشــامل واملنــهجي 

حــىت  قائمــاً تحــدِّياتللتجــارة الدوليــة. وال يــزال العديــد مــن ال
   املوصى هبا ملعاجلتها صاحلة كذلك.  اآلن، وال تزال التدابري

    
     ٢٠١٤الوضع يف عام   -جيم
ــام   -٢٠ ــاريخ   ٢٠١٤يف عـ ــق إىل التـ ــف الطريـ ، ويف منتصـ

ــام    ــو ع د يف اإلعــالن السياســي  ، احملــد٢٠١٩َّاملســتهدف، وه
منــها بدرجــة كــبرية  ات أو احلــدِّخــدِّرللقضــاء علــى مشــكلة امل

ــدورة وقابلــة للقيــاس، اســتعرض اجلــزء الرفيــع املســت   وى مــن ال
ــة امل   تحــدِّياتات اإلجنــازات والخــدِّرالســابعة واخلمســني للجن

البيـان   واألولويات من أجل اختاذ املزيـد مـن اإلجـراءات. وأقـرَّ    
 (٦)،٢٠١٤الوزاري املشترك لالستعراض الرفيـع املسـتوى لعـام    

ــبة،   ــك املناس ــ الصــادر يف تل ــد انقضــاء  بأن ــ ١٥ه بع ــى  اًعام عل
ــيت اتُّخــذ   ــزام ال ــة     االلت ــتثنائية العشــرين للجمعي ــدورة االس يف ال

حـرز  أُ العامة، وعلى الرغم من اجلهود املتزايدة على الدوام وما
علـى   اًجسـيم  اًات متثِّـل خطـر  خدِّرزال مشكلة املمن تقدُّم، ال ت

  صحة وسالمة ورفاه البشرية مجعاء، وال سيما الشباب.  
ــا     -٢١ ــة الكيمياويـ ــازات يف مراقبـ ــق باإلجنـ ــا يتعلـ ت وفيمـ

البيــان الــوزاري املشــترك بالتقــدم الكــبري الــذي   الســليفة، يقــرُّ
ــة    ــاون مـــع املنظمـــات الدوليـ ــاء بالتعـ ــه الـــدول األعضـ أحرزتـ
وهيئـات األمـم املتحــدة ذات الصـلة، وال ســيما اهليئـة الدوليــة     

ب هبـذه اجلهـود املشـتركة، املدعومـة     ات، ويرحِّـ خدِّرملراقبة امل
اً مــن فعاليــة تلــك اجلهــود ، الــذي زاد كــثريأوناليــنبنظــام بــن 

__________ 

، ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )٦(
 جيم.  )، الفصل األول، البابE/2014/28( ٨امللحق رقم 
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ــة     املشــتركة يف احلــدِّ مــن تســريب الســالئف اخلاضــعة للمراقب
ــنة    ــة س ــة،     ١٩٨٨مبوجــب اتفاقي ــوات التجــارة الدولي ــن قن م

ويدعو الدول األعضاء اليت مل تستخدم بعد نظام بـن أوناليـن   
 تحـدِّيات على حنو كامل إىل النظر يف القيام بذلك. وتشـمل ال 

ــيت متَّ  ــات الـ ــدول     واألولويـ ــب الـ ــن جانـ ــل مـ ــدها للعمـ حتديـ
  األعضاء ما يلي:  

مواصلة تعزيز مراقبة السالئف الكيميائية، مبـا    (أ)  
يف ذلك من خالل االسـتخدام الواسـع النطـاق لـألدوات الـيت      

 أوناليـن ات، مثـل نظـام بـن    خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل هتاأعدَّ
ك لقواعـــد الســـلو طوعيـــةنات ونظـــام بـــيكس، ووضـــع مـــدوَّ

املعنيــة وغريهــا مــن الشــركات ذات   بالتعــاون مــع الصــناعات
الصــلة، وتعزيــز الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص،       

  الدويل؛  وتعزيز التعاون
العمل بصـورة أوثـق مـع اهليئـة الدوليـة ملراقبـة         (ب)  

ــدِّرامل ــادل املعلومــــات عــــن اال  خــ ــارات عــــن طريــــق تبــ  تِّجــ
ة دَولـــواد غـــري اجملبالكيمياويـــات الســـليفة وغريهـــا مـــن املـــ    

ــك   خــدِّراملســتخدمة يف صــنع امل  ــا يف ذل ات غــري املشــروع، مب
املعلومات عن األساليب اجلديدة لتسريبها، على النحـو الـذي   

  ؛  ١٩٨٨اتفاقية سنة  من ١٢من املادة  ١٢تقضي به الفقرة 
ــواد غــري اجمل     (ج)   ــادة رصــد التجــارة يف امل ــزي ة دَول

اهليئــة للمــواد غــري  عــنصــادرة ة يف القائمــة احملــدودة الدَرجــامل
  ملراقبة دولية خاصة؛   اخلاضعةة دَولاجمل

الصناعة شريك  أنَّ الذي مفاده فهوماملاعتماد   (د)  
حاسم األمهية يف منـع تسـريب الكيمياويـات السـليفة وتسـهيل      

ة من أجل منـع  دَولمن املواد غري اجمل املشبوهةاستبانة املعامالت 
  ت واملؤثِّرات العقلية غري املشروع.اخدِّراستخدامها يف صنع امل

وفيما يتعلق باجلهود املبذولة ملكافحة غسل األمـوال،    -٢٢
دعــا البيــان الــوزاري املشــترك أيضــاً إىل إنشــاء أطــر تشــريعية    

جديــــدة أو تعزيــــز القــــائم منــــها مــــن أجــــل جتــــرمي   وطنيــــة
 تِّجـــارات واالخـــدِّربامل تِّجـــاريـــة مـــن االاألمـــوال املتأتِّ غســـل
  ف وتسريبها.  بالسالئ

    
  ات خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل

املشــترك مــن  الــوزاريتــدعم اهليئــة مــا ورد يف البيــان   -٢٣
مـن الضـروري    ده من أولويات، لكنها تعترب أنَّحتليل وما حدَّ

 مناقشة استراتيجية حـول مراقبـة السـالئف هنجـاً     خذ أيُّأن تتَّ
لعـام   كون مالئمـاً وذا طابع مفاهيمي أكرب لكي ي أوسع نطاقاً

وما بعـده. ويشـري حتليـل اهليئـة للوضـع العـاملي ملراقبـة         ٢٠١٩
ــالئف إىل أنَّ ــدِّياتال السـ ــة     تحـ ــه مراقبـ ــيت تواجـ ــية الـ الرئيسـ

  هي نتيجة ملا يلي:   حالياالسالئف 
الشامل واملنهجي ألحكام اتفاقيـة   التنفيذعدم   (أ)  

  الصلة؛    والقرارات ذات ١٩٨٨سنة 
ــور   (ب)   ــدِّظهـ ــة    ياتحتـ ــاجل معاجلـ ــدة مل تعـ جديـ

أصبحت متزايدة األمهية   شاملة يف اإلطار القانوين القائم، أو
  ر.متغيِّ عامليف 
 بشـأن السـالئف حملـةً    ٢٠١٢م تقرير اهليئة لعـام  ويقدِّ  -٢٤
لموســة املاملختلفــة واإلجــراءات  تحــدِّياتعــن ال شــاملةً عامــةً

يــة التوصــيات  غالب فــإنَّ ،إىل ذلــك وإضــافةً (٧)هلــا. يللتصــدِّ
ــة الســالئف، واملتاحــة يف      ــدويل ملراقب ــة بعمــل النظــام ال املتعلق

 ال تزال صـاحلةً  (٨)اهليئة، عنالتقارير السنوية السابقة الصادرة 
اجلديـدة   تحـدِّيات اليوم. واألمـر األكثـر صـعوبة هـو معاجلـة ال     

ــيت ال ــا معاجلــةً    ال ــائم أو ال يعاجله ــدويل الق ــا اإلطــار ال  يعاجله
  تشمل ما يلي:   تحدِّياتهذه ال ترب اهليئة أنَّكافية. وتع

ع وحجم عمليـات  ر وتنوُّالزيادة الكبرية يف تطوُّ  (أ)  
  عليها؛  احلصولصنع الكيمياويات غري املشروع ومصادر 

 يصــاًاحملــوَّرة املصــنوعة خصِّ  الســالئفظهــور   (ب)  
  لاللتفاف على الضوابط؛  

مراقبـة   صُّاألخرى اليت ال ختـ  العامليةرات وُّالتط  (ج)  
 ولكـــن هلـــا انعكاســـات كـــبرية عليهـــا، أيْ  الســـالئف حتديـــداً

  رات اجلارية يف العالقات التجارية واالتصاالت والنقل.  التغيُّ

__________ 

السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع   )٧(
املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة: 

عن تنفيذ  ٢٠١٢اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام   تقرير
 .١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٢املادة 

؛ ٢٠١٣لعام  اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّراتتقرير   )٨(
السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف صنع 
املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة: تقرير 

 ، وتقارير٢٠١٣ملراقبة املخدِّرات لعام  اهليئة الدولية
 األعوام السابقة.
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حــدود  ا أيُّرات، ال توجـد عمليـ  ونتيجـة هلـذه التطـوُّ     -٢٥
 ُيحتمــــل جملموعــــة الكيمياويــــات وأســــاليب الصــــنع الــــيت     

ا يف ذلـك كيمياويـات   استخدامها يف الصنع غري املشـروع، مبـ  
وأساليب صنع كانت تعتـرب يف املاضـي غـري قابلـة لالسـتخدام      

  يف السياقات غري املشروعة.  
ليســت جديــدة،  دَولــةومســألة الكيمياويــات غــري اجمل  -٢٦

لقـــرار اجمللـــس  وضـــعت اهليئـــة، اســـتجابةً ١٩٩٨فمنـــذ عـــام 
، الصـيغة األوىل للقائمـة   ١٩٩٦/٢٩االقتصادي واالجتماعي 

دة للمواد اخلاضعة ملراقبة دولية خاصـة، الـيت هـي قائمـة     احملدو
علـى   راًبالكيمياويات البديلة والكيمياويات اليت ظهرت مـؤخَّ 

الصعيد العاملي واليت توجـد معلومـات كـثرية عـن اسـتخدامها      
ات غري املشـروع. وكـان صـوغ تلـك القائمـة      خدِّريف صنع امل

خــــذها تَّوحتديـــد اإلجـــراءات ذات الصــــلة الـــيت ينبغـــي أن ت    
السلطات الوطنية املختصـة والصـناعة الكيميائيـة خطـوة هامـة      

ــع تســريب املــواد غــري امل   ة يف اجلــدولني دَرجــإىل األمــام يف من
ولكـن يكثـر اسـتخدامها     ١٩٨٨األول أو الثاين التفاقية سـنة  

ن أحـدث طبعـة مـن    ات غري املشروع. وتتضمَّخدِّريف صنع امل
توسـيع  ن، مـن خـالل   تتضـمَّ  ، كمـا كيميائيةً مادةً ٥٢القائمة 
مــن   ، عــدداً ئيــا كيميااملماثلــة  لتشــمل الكيمياويــات    نطاقهــا 

ن هيئات األمـم املتحـدة   ع عن ذلك، صدر املشتقات. وفضالً
علـى إجـراءات    السنني عدد من القـرارات الـيت تـنصُّ    على مرِّ

  (٩) .دَولةدة للتعامل مع املواد غري اجملحمَد
رة مل تظهـر علـى نطـاق واسـع     السـالئف احملـوَّ   بيد أنَّ  -٢٧
جملموعة الكيمياويـات غـري    . وخالفا٢٠١٠ًمن عام ابتداء إالَّ 
السـالئف احملـوَّرة تكـون يف     فـإنَّ  ،الـيت ظهـرت سـابقاً    دَولةاجمل

ــها      ــان مصــنوعة لغــرض خــاص وميكــن حتويل كــثري مــن األحي
احلصـول علـى    بسهولة إىل السالئف اخلاضـعة للمراقبـة. ويـتمُّ   

ف من مصادر تظهر علـى أهنـا مؤسسـات جتاريـة،     هذه السالئ
علــى  وتعمـل علـى حــدود املشـروعية، وتنــتج هـذه املــواد بنـاءً     

دون علــم املنــتج  -الطلــب ألغــراض تكــون يف هنايــة املطــاف  
  غري مشروعة.   - أحياناً
 األخــرى الــيت ال ختــصُّ  راتالتطــوُّوهنــاك عــدد مــن    -٢٨

زايــد علــى النــهج مراقبــة الســالئف ولكــن هلــا تــأثري مت  حتديــداً
  :احلايل ملراقبة السالئف، مثل ما يلي

__________ 

)٩(  www.incb.org/incb/en/precursors/resolutions.html. 

عــدد االحتــادات التجاريــة    يفحــدوث زيــادة    (أ)  
مبا يف ذلك النمو الكـبري يف  ، واجلمركية ونطاق مشوهلا اجلغرايف

مناطق التجـارة احلـرة واملـوانئ احلـرة، الـيت تفتقـر يف كـثري مـن         
  ؛ األحيان إىل الشفافية الكافية

يــة بنيــة التحتيــة مبــا فيهــا الطــرق الربِّ    ن الحتسُّــ  (ب)  
  النقل؛  والسكك احلديدية وازدياد شبكات

اخلاصـة باملعـامالت    والتكنولوجياتاإلنترنت   (ج)  
  اإللكترونية؛  

األطــراف صــوب  تعــدِّدل مــن النــهج املالتحــوُّ  (د)  
التعــاون والتنســيق  إىلالنــهوج األحاديــة أو الثنائيــة، واالفتقــار 

  ي؛  على الصعيد العامل
ــات     (هـ)   ــة واالختالفـ ــة الوطنيـ ــم املراقبـ ــاثر نظـ تكـ

  الناجتة من ذلك يف نطاق املراقبة.  
رات املـذكورة أعـاله   وكانت وما زالت جلميع التطـوُّ   -٢٩

ــة الســالئف، ألنَّ    ــى مراقب ــار ملموســة عل ــنظم   آث ــات وال اآللي
  رات.  للتعامل مع هذه التطوُّ مةًالقائمة مل تكن مصمَّ

    
    مكنة احللول امل  -دال
اجلديـــدة  تحـــدِّياتمـــن األمـــور األساســـية ملعاجلـــة ال   -٣٠

والناشـئة إعــادة حتديــد جمــال تركيــز املراقبــة الدوليــة للســالئف  
بوضــع املزيــد مــن التركيــز علــى اإلجــراءات الوقائيــة (تعــاون   

ــناعة ــانون    ،الصـ ــاذ القـ ــراءات إنفـ ــة) وإجـ ــوابط الداخليـ والضـ
ُيعـرف أهنـا، أو    (وقف أو مصادرة شحنات الكيمياويات اليت

  ُيشتبه يف أهنا، ُتستخدم ألغراض غري مشروعة).  
أن يتـــــيح  الفعَّـــــالمـــــن شـــــأن تعـــــاون الصـــــناعة  ف  -٣١

ــةللحكومــات حتســني الوفــاء مبســؤولياهتا مبوجــب    ســنة  اتفاقي
ة يف اجلـدولني األول والثـاين   دَرجـ فيما يتعلق باملواد امل ١٩٨٨

ريب)، ولـيس  (بشأن طلبات الشراء املشبوهة وحمـاوالت التسـ  
ذلك فحسب، بل هو أيضـاً مـن أكثـر التـدابري فعاليـة للتعامـل       

، مبـا فيهـا السـالئف احملـوَّرة الـيت      دَولةمع الكيمياويات غري اجمل
ــوُّ  ــا غــري حمــدودين.  توجــد بعــدد وتن وتــرى ع ميكــن أن يكون

من الضروري أن تزيد مجيـع احلكومـات جهودهـا     اهليئة أنَّ
صناعات القطـاع اخلـاص ومـع    الرامية إىل إقامة شراكة مع 

ــة    ــات الكامل القطاعــات ذات الصــلة واستكشــاف اإلمكان
ــل    ــن أجــ ــاون مــ ــذا التعــ ــدِّيهلــ ــال التصــ ــريب  الفعَّــ لتســ
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مــن خــالل حتســني    دَولــةوغــري اجمل دَولــةالكيمياويــات اجمل
اإلبـــالغ عـــن طلبـــات الشـــراء املشـــبوهة واالستفســـارات  

أنشـطة   املشبوهة والتحقيق فيها. وينبغـي أن تصـبح مبـادئ   
أ مــن مفهــوم مســؤولية  ال يتجــزَّ مكافحــة التســريب جــزءاً 

ــداقيتها   ــاءلتها ومصـ ــناعية ومسـ ــركات الصـ ــد الشـ . وتوجـ
إرشادات حول تعاون الصناعة، مثل املبادئ التوجيهيـة بشـأن   

املمارســـــات يف الصـــــناعة  نـــــة طوعيـــــة ختـــــصُّصـــــوغ مدوَّ
دوليـة  والقائمة احملدودة للمواد اخلاضعة ملراقبـة   (١٠)الكيميائية،
ــة،  ــذكِّوخاصـ ــاهم مـ ــة رة التفـ ــيحي  النموذجيـ ــنص التوضـ والـ

رات تفـاهم  اهلادفني إىل املساعدة علـى وضـع مـذكِّ   النموذجي 
  (١١) بني السلطات والصناعات. يصاًمة خصِّمصمَّ
ــع الصــناعة، يتمثَّــ      -٣٢ ــاون م ــى التع ــالوة عل ل عنصــر وع

احلاليـة يف وجـود    تحـدِّيات لل التصدِّيحيوي آخر من عناصر 
مـن الضـوابط الداخليـة تشـمل مـا يلـي: الرصـد         فعَّالةظومة من

، مبـا يشـمل أمـاكن العمـل املسـتخدمة      والتوزيعللصنع  الفعَّال
والزيـارات  ؛ يف هذه األنشطة واجلهات التشغيلية الضالعة فيهـا 

مجيــع ســالمة أوضــاع ق مــن امليدانيــة الفعليــة مــن أجــل التحقُّــ 
يل املســتخدمني الشــركات اجلديــدة الــيت تبــدأ عملــها؛ وتســج 

االســـتخدام النـــهائي والتحقـــق مـــن  عـــن عـــالناإلالنـــهائيني و
ــة االحتياجــات املشــروعة ووضــع حــدود    تهمشــروعي ؛ ومعرف

سترياد الكيمياويات اخلاضعة للمراقبة والكيمياويـات  الواقعية 
اليت ميكن استخدامها يف الصـنع غـري املشـروع. ويف حـني قـد      

بعد يف عدد من البلدان  ال تكون التشريعات الالزمة موجودةً
واطن الضـعف  مَـ وجود  تشعر اهليئة بالقلق من أنَّواملناطق، 
ــون  ــذ   يكـ ــدم التنفيـ ــة لعـ ــان نتيجـ ــم األحيـ ــاليف معظـ  الفعَّـ

احلكومـات   مجيـعَ  اهليئـةُ  للتشريعات القائمـة. ولـذلك حتـثُّ   
على استعراض فعالية نظمها الداخلية ملراقبـة الكيمياويـات   

ثغرات يف تلك النظم وجعلها مناسـبة   أيِّ والعمل على سدِّ
علـى منـاطق    تطبَّـق أن يشمل أيضاً هذا و. ألداء الغرض منها

نفس التدابري الصـارمة املطبَّقـة يف   التجارة احلرة واملوانئ احلرة 
  أحناء إقليم البلد.سائر 
النظام احلكـومي الـوطين للتنظـيم الرقـايب هـو       كما أنَّ  -٣٣

علــى إشــعار البلــدان ات لقــدرة احلكومــأيضــاً شــرط أساســي 
__________ 

 .A.09.XI.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٠(

مجيع األدوات والوثائق متاحة على املوقع الشبكي اآلمن   )١١(
 ).www.incb.org/incb/en/precursors/cna.htmlللهيئة (

املستوردة بصـادرات الكيمياويـات قبـل مغادرهتـا البلـد. فمـن       
دون معلومات عن السوق احملليـة واجلهـات الفاعلـة فيهـا، قـد      
ال تكون احلكومات يف وضـع ميكِّنـها مـن االمتثـال اللتزاماهتـا      

ملـا هـو مطلـوب مبوجـب      املتعلقة مبنع تسريب السـالئف وفقـاً  
  .  ١٩٨٨قية سنة من اتفا ١٢املادة 
تعاون الصناعة والضوابط الوطنيـة ليسـا سـوى     غري أنَّ  - ٣٤

جزء من احلل. فلكي تراقب احلكومات تسـريب الكيمياويـات   
ر لسـلطات إنفـاذ القـانون يف    ن أيضـاً أن تـوفِّ  ، يتعـيَّ الـةً فعَّ مراقبةً

ــة     ــراءات اجلنائيـ ــاذ اإلجـ ــالزم الختـ ــانوين الـ ــار القـ ــداهنا اإلطـ بلـ
ــد   ــوفِّ املناســبة، عن ــة ســنة  االقتضــاء. وت  إرشــاداً ١٩٨٨ر اتفاقي

ــة يف هــذا الصــدد فيمــا يتعلــق     بشــأن وضــع التشــريعات الوطني
ة يف اجلدولني األول والثاين وكـذلك، باالشـتراك   دَرجباملواد امل
  (١٢) .دَولةاجمل ، فيما يتعلق بالكيمياويات غري١٣مع املادة 

ة دَرجـ ملوسبق أن أوصـت اهليئـة، فيمـا يتعلـق بـاملواد ا       -٣٥
يف اجلدولني األول والثاين، بأنه يلزم إيالء املزيد مـن االهتمـام   
ملكون إنفاذ القانون يف إطار مراقبة السـالئف. وينبغـي اعتبـار    
التحقيـــق يف املضـــبوطات، والشـــحنات املوقوفـــة، وحمـــاوالت 

اسـتبانة  مـن أجـل    -هنايتـها  ولـيس   -العملية التسريب، بداية 
اإلجرامية الـيت تقـف وراء هـذه    ت والتنظيمامصادر التسريب 

األنشــطة ومنــع وقــوع عمليــات تســريب يف املســتقبل تتبـــع       
ر نظـام  أساليب العمل نفسها أو أسـاليب عمـل مشـاهبة. ويـوفِّ    

حبــوادث الســالئف (نظــام بــيكس) األســاس لتبــادل   اإلخطــار
ي نظـام  املعلومات العملياتيـة ذات الصـلة وبنـاء القضـايا. ويلبِّـ     

اهليئـة والـواردة    عـن رة الصـادرة  ات املتكـرِّ بيكس أيضاً الـدعو 
ــادل  ٢٠٠٩يف اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل لعــام    إىل تب

ة وســائر املــواد ر عــن املــواد املســتجدَّاملعلومــات يف وقــت مبكِّــ
وُتشـجَّع احلكومـات علـى االسـتفادة الكاملـة      . دَولـة غري اجمل

ــاالت      ــهيل االتصـ ــن لتسـ ــبكي اآلمـ ــام الشـ ــذا النظـ ــن هـ مـ
  .العمليايت بشأن حوادث السالئف والتعاون

__________ 

من االتفاقية؛ انظر أيضاً  ٣من املادة ‘ ٤‘(أ)  ١الفقرة   )١٢(
اتفاقية الشروح على من  ٤-١٣و ١-١٣الفقرتني 
غري املشروع يف املخدِّرات  تِّجاراملتحدة ملكافحة اال األمم

املتحدة،  (منشورات األمم ١٩٨٨لسنة  واملؤثِّرات العقلية
جلنة املخدِّرات يف أشارت  كما). A.98.XI.5رقم املبيع 

اليت ، ١٣إىل األحكام الواردة يف املادة  ٥٦/١٣قرارها 
ي الوطنية لصنع لتصدِّار أساساً لتدابري ميكن أن توفِّ

 .دَولةاجملواد غري امل املشتمل علىاملخدِّرات غري املشروع 
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اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات   - ثالثاً

      اتخدِّرواهليئة الدولية ملراقبة امل
ــدِّ  -٣٦ ــيت     يق ــن اإلجــراءات ال ــات ع ــذا الفصــل معلوم م ه

ــام       ــر ع ــذ صــدور تقري ــة من ــات واهليئ ــذهتا احلكوم  ٢٠١٣اخت
    بشأن السالئف.

    نطاق املراقبة  - ألف
) هـي  APAANفينيـل أسـيتو أسـيتونيتريل (   -األفـ املادة   -٣٧

يف  ةمدَرجـ سليفة مباشـرة للفينيـل بروبـانون، الـذي هـو مـادة       
تســتخدم يف الصــنع غــري  ١٩٨٨اجلــدول األول التفاقيــة ســنة 

املشـــروع لألمفيتـــامني وامليثامفيتـــامني كليهمـــا. وإذ شـــعرت  
فينيـل أسـيتو أسـيتونيتريل    ‐املـادة ألفـا  اهليئة بالقلق من كميات 

ــتمُّ  ال ــيت يـ ــبرية الـ ــتَ    كـ ــبطها، اسـ ــها وضـ ــف عنـ ت يف هلَّالكشـ
مت إىل هذه املادة، وقـدَّ  دَولةإجراءات جل ٢٠١٣آذار/مارس 

  جبدولتها.   ات توصيةًخدِّرجلنة امل
ات باإلمجـــاع يف دورهتـــا خـــدِّررت جلنـــة املوقـــد قـــرَّ  -٣٨

بــاع  اتِّ ٢٠١٤مــارس  الســابعة واخلمســني املعقــودة يف آذار/  
ــا دراج توصــية اهليئــة وإ  فينيــل أســيتو أســيتونيتريل   ‐املــادة ألف

األول التفاقيــــة ســــنة  اجلــــدوليف  املتمــــاكبنيها يريوإيســــوم
ــرَّ ١٩٨٨ ــة (مق ــرَّ  ٥٧/١ر اللجن ــذا املق ــل ). وأصــبح ه ر كام

  .  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٩النفاذ يف 
ــ  - ٣٩ فينيــل أســيتو أســيتونيتريل،  ‐ ألفــا املــادة دَولــةجل باًوحتسُّ

ع املنظمــة العامليــة للجمــارك للشــروع يف إنشــاء تعاونــت اهليئــة مــ
د، مــن أجــل التحديــد رقــم ترميــز جديــد، ضــمن نظامهــا املوحَّــ 

حيــدث اعتــراض علــى رقــم الترميــز  ملاملنفصــل هلــذه املــادة. وإذا 
خـالل فتـرة األشـهر السـتة الـيت تلـي اعتمـاده         )2926.40(اجلديد 
ــارك   املؤقَّــــ ــة للجمــ ــة العامليــ يف ت مــــن جانــــب جملــــس املنظمــ

ــه حزيران/يو ــرقم ســاري املفعــول يف   هــذا فسيصــبح ٢٠١٤ني ال
القادمــة لنظــام الطبعــة كجــزء مــن  ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير   ١

      ").HS Nomenclature 2017 Editionد ("التسميات املوحَّ
     ١٩٨٨االنضمام إىل اتفاقية سنة   - باء
ــاين/نوفمرب   ١حــىت   - ٤٠ ــى  ٢٠١٤تشــرين الث ، صــادقت عل

ــة ســن  ــا  أو انضــمَّ ١٩٨٨ة اتفاقي ــا أو وافقــت عليه  ١٨٩ت إليه
ــة، وأقرَّ ـــ دولـ ــا رمسي ــاص:  هـ ــاق االختصـ ــاد األورويب (نطـ ا االحتـ

وعقــب نشــر تقريــر اهليئــة بشــأن الســالئف لعــام        ).١٢  املــادة
ســنة  اتفاقيــةيف  طرفــاً ليشــيت دولــةً - ، أصــبحت تيمــور ٢٠١٣
. ومـن بـني الـدول    ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١من  ، اعتبارا١٩٨٨ً

توجــد  (١٣)،١٩٨٨يف اتفاقيــة ســنة  لتســع الــيت مل تصــبح أطرافــاًا
مخس دول يف أوقيانوسيا وثالث يف أفريقيا (انظر املرفق األول). 

 ١٢ية إىل تنفيـذ أحكـام املـادة    التسع املتبقِّ الدولَ وتدعو اهليئةُ
    يف االتفاقية يف أقرب وقت ممكن. تصبح أطرافاً وإىل أن
  من اتفاقية  ١٢ملادة باعمالً إبالغ اهليئة   -جيم

    ١٩٨٨ سنة
م ما جمموعـه  ، قد٢٠١٤َّتشرين الثاين/نوفمرب  ١حىت   -٤١

املعلومــات الســنوية الــيت تطلبــها االتفاقيــة   وإقليمــاً دولــةً ١٣٦
عـــن املـــواد الـــيت يكثـــر اســـتخدامها يف الصـــنع غـــري املشـــروع 

 ٢٠١٣ات واملــؤثِّرات العقليــة (االســتمارة دال) لعــام مخــدِّرلل
  ر املرفق السابع).  (انظ
ــادوس ومـــايل ومت وقـــدَّ  - ٤٢ ــاتبربـ ــا (واليـ - ميكرونيزيـ

ــدة ــال )املوحَّـ ــس    ونيبـ ــذ مخـ ــرة األوىل منـ ــتمارة دال للمـ االسـ
مت بـاالو االسـتمارة دال ألول مـرة علـى     ؛ يف حني قدَّسنوات
فقـط   حكومـةً  ٥١ بـالقلق مـن أنَّ  تشعر اهليئة  . بيد أنَّاإلطالق

حزيران/يونيــه، ومــا زالــت غالبيــة   ٣٠قبــل اســتماراهتا مت قــدَّ
، إطالقـاً احلكومات تفوِّت املوعد النـهائي لإلبـالغ، أو ال تبلـغ    

جزئية.  معلوماتم سوى م استمارات فارغة، أو ال تقدِّأو تقدِّ
ــؤثِّ  ــزال ذلـــك يـ ــات  وال يـ ــاط واالجتاهـ ــة لألمنـ ــل اهليئـ ر يف حتليـ
 ١لســـالئف. وتـــرد يف اجلـــدول يف جمـــال ااإلقليميـــة والعامليـــة 

. وملساعدة الدول ٢٠١٣احلكومات اليت مل تبلغ اهليئة عن عام 
رت اهليئـة اسـتمارهتا   بات اإلبالغ، وفَّاألعضاء على الوفاء مبتطلَّ

ــات مفصَّــ   دال املنقَّ ــى تعليم ــة عل ــك  حــة، احملتوي ــة، وذل لة وأمثل
ــام   ــالغ لع ــدورة اإلب ــةُ وحتــثُّ (١٤).٢٠١٤ل ــَع اهليئ ــدول  مجي ال

لتزاماهتـا اإلبالغيـة مبوجـب اتفاقيـة     األطراف على االمتثـال ال 
أحـدث نسـخة    رها بـأن تسـتخدم دائمـاً   ، وتـذكِّ ١٩٨٨سنة 

  من االستمارة دال وأن تقدِّمها يف الوقت املناسب.
 

__________ 

بابوا غينيا اجلديدة وباالو وتوفالو وجزر سليمان وجنوب   )١٣(
  والصومال وغينيا االستوائية وكرييباس.السودان ودولة فلسطني

آخر صيغة لالستمارة دال متاحة جبميع اللغات الرمسية الست   )١٤(
 ).www.incb.orgلألمم املتحدة على املوقع الشبكي للهيئة (
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  ٢٠١٣، ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٢من املادة  ١٢  الفقرة مل تبلِّغ معلومات مبقتضىاحلكومات اليت   - ١اجلدول 
 لكامريونا(أ)زامبياإريتريا

 كمبودياساموا (أ)أنتيغوا وبربودا
كوباسان تومي وبرينسيـيب(أ)أنغوال

 (أ)الكونغو(ب)سان مارينوالبحرين
كينيا(أ)سانت كيتس ونيفيسبنن

 (أ)ليربيا(أ)سوازيلندبوتان
(أ)ليبيا(أ)السودان(أ)بوتسوانا

 (أ)ليسوتو(أ)سورينام بوركينا فاسو
 مالوي(أ)اليونسري (ب)بوروندي

 منغولياسيشيلتوغو
 موريتانياالعراق(أ)تونغا

 موريشيوسُعمان (أ)جزر البهاما
 موزامبيق(ب)غابون (أ)جزر القمر
 (أ)موناكو(أ)غريناداجزر كوك

ناميبياغيانا جزر مارشال
ناورو(أ)غينيا مجهورية أفريقيا الوسطى

 النرويجبيساو-غينيامقدونيا اليوغوسالفية سابقاًمجهورية

 (أ)جرـالنيفانواتو(أ)جيبويت

نيويفيجي(أ)دومينيكا
اليمن(أ)كابو فريدي(أ)رواندا   املرفق السابع. أيضاً: انظر ملحوظة       

  .٢٠١٣-٢٠٠٩حكومة مل تقدِّم االستمارة دال عن أيِّ سنة خالل الفترة   (أ)  
  اإلطالق.حكومة مل تقدِّم االستمارة دال على   (ب)

  
حكومـة عـن مضـبوطات مـن      مخس وستونأبلغت وقد   - ٤٣

ســنة  التفاقيــةة يف اجلــدول األول أو اجلـدول الثــاين  دَرجــاملـواد امل 
الع على تفاصيل (لالطِّ ٢٠١٣لعام  على االستمارة دال ١٩٨٨

عن املضبوطات املبلغ هبـا مـن هـذه املـواد، حسـب املنطقـة، انظـر        
ــاً عـــن  و ســـتاملرفـــق الثـــامن.) وأبلغـــت  ــة أيضـ ثالثـــون حكومـ

ة يف اجلـدول األول أو اجلـدول   دَرجـ مضبوطات من املـواد غـري امل  
م تفاصــيل عــن  معظــم هــذه احلكومــات مل تقــدِّ    الثــاين. غــري أنَّ 

أساليب التسريب والصنع غري املشروع أو عن الشحنات املوقوفة 
ة حاالت مل يـتم  ففي عدَّ ،إىل ذلك (انظر الشكل الثاين). وإضافةً

إلبالغ يف االستمارة دال السـنوية عـن ضـبطيات كـبرية مـن      قط ا
الكيمياويات السليفة أبلغت عنـها بعـض احلكومـات يف تقاريرهـا     

 اهليئـةُ  وتـودُّ مـة يف املـؤمترات.   الوطنية أو يف العروض الرمسيـة املقدَّ 
م يف االستمارة دال بيانات أن تذكِّر احلكومات بواجبها أن تقدِّ

طات الكيمياويــات الســليفة، مبــا يف كاملــة وشــاملة عــن مضــبو
، وأسـاليب التسـريب، والصـنع    دَولةذلك الكيمياويات غري اجمل

  غري املشروع. 
      

    التشريعات وتدابري املراقبة   -دال
 ١٩٨٨مـــن اتفاقيـــة ســـنة  ١٢وفقـــاً ألحكـــام املـــادة   -٤٤

والقـرارات ذات الصـلة الصـادرة مـن اجلمعيـة العامـة واجمللــس       
اعي وجلنــــة املخـــدِّرات، ُيرجــــى مــــن  االقتصـــادي واالجتمــــ 

احلكومــات اعتمــاد وتنفيــذ تــدابري مراقبــة وطنيــة مــن أجــل        
الرصــد الفعَّــال حلركــة الكيمياويــات الســليفة. وفضــالً عــن       
ذلك، ُيرجى من احلكومات أيضاً أن تزيـد مـن تعزيـز التـدابري     

  القائمة ملراقبة السالئف إذا تبيَّن وجود أيِّ نقاط ضعف.  
  



  السالئـف 
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Form D submissions

Seizures of substances in Tables I and II of the 1988 Convention

Seizures of substances not included in Table I or Table II

Methods of diversion and illicit manufacture

  
ملخَّص لردود احلكومات على االستمارة   - ثاينالشكل ال

  ٢٠١٣- ٢٠٠٤دال، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

 وقد اعتمدت حكومة اجلمهورية التشـيكية يف آب/   - ٤٥
قانوناً جديداً بشـأن السـالئف اسـتحدث،     ٢٠١٣أغسطس 

يف مجلة أمور، تدابري حمدَّدة بشـأن الفوسـفور األمحـر واملـادة     
وتانيديول. ودخلت هذه ب- ١،٤واملادة  بوتريوالكتون- غاما

  .  ٢٠١٤متوز/يوليه  ١التدابري حيِّز التنفيذ يف 
-نفت الفلبني املـادة  ، صن٢٠١٣َّويف أيلول/سبتمرب   -٤٦

، وأخضــعتها جلميــع خطــراً ميثيــل إيفيــدرين باعتبارهــا عقــاراً 
التنظيميـــة والرقابيـــة مبوجـــب تشـــريعات مكافحـــة      التـــدابري

عقـب الكشـف عـن املـادة      ات يف الفلبني. وجاء القرارخدِّرامل
ي يف منطقـة مـانيال احلضـرية    ميثيل إيفيـدرين يف خمتـرب سـرِّ   -ن

، حيث تبيَّن أهنا كانت تسـتخدم  ٢٠١٢الكربى يف أيار/مايو 
  يف الصنع غري املشروع للميثامفيتامني.  

لت بليز اجلـدول  عدَّ ،٢٠١٣ويف تشرين الثاين/نوفمرب   - ٤٧
 ٢٢ ليشـمل ات، خـدِّر ال املإساءة اسـتعم ب ا اخلاصالثاين لقانوهن

  خاضعة للمراقبة الدولية.   سليفةً كيمياويةً مادةً

أبلغـــت حكومـــة  ٢٠١٣ويف كـــانون األول/ديســـمرب   -٤٨
أفغانستان اهليئة بقرارها العمل بتوصيات اهليئـة وتشـديد لـوائح    
الســالئف يف البلــد، مبــا يف ذلــك نقــل محــض فينيــل اخلــل مــن    

ض وكلوريد األسيتيل وكلوريد وإضافة مح ١إىل الفئة  ٢ الفئة
   األمونيوم وكربونات الكالسيوم إىل قائمة املراقبة الوطنية.

ز االحتــاد عــزَّ ،أيضــاً ٢٠١٣ويف كــانون األول/ديســمرب   - ٤٩
مــن نقــاط   عــدداً األورويب تشــريع الســالئف يف االحتــاد، معاجلــاً  

ــعف ــة.   الضـ ــق للهيئـ ــدر قلـ ــيت كانـــت مصـ ــاراً (١٥)الـ ــن  واعتبـ مـ
ن علــى الــدول  أصــبح يتعــيَّ  ٢٠١٣ول/ديســمرب كــانون األ  ٣٠

  األعضاء يف االحتاد األورويب القيام مبا يلي: 
تسجيل املسـتخدمني النـهائيني ألهنيدريـد اخلـل       (أ)  

ــة (بفتـــرة انتقاليـــة قـــدرها       ــدى الســـلطات الوطنيـــة املختصـ   لـ
ــة التجــارة يف      ١٨ ــادة مراقب ــدابري أخــرى لزي ــق ت شــهرا) وتطبي
  املادة؛  هذه

وتوجيـــه إشـــعار ســـابق  ،ر إذن تصـــديرإصـــدا  (ب)  
قبــل تصــدير  ،للتصــدير إىل الســلطات املختصــة يف بلــد املقصــد

ــرات ــدرين أو   املستحضـــ ــة علـــــى اإليفيـــ ــيدالنية احملتويـــ الصـــ
  السودوإيفيدرين؛ 

 دَولـة حظر إدخال شحنات من املـواد غـري اجمل    (ج)  
تكــون حيثمــا يف اإلقلــيم اجلمركــي لالحتــاد أو خروجهــا منــه  

هــذه املــواد معتــزم اســتخدامها يف   كافيــة علــى أنَّ أدلــةهنــاك 
  ات أو املؤثِّرات العقلية غري املشروع.  خدِّرصنع امل
فينيـل  -ألفـا ومبوجب الالئحة املعدَّلـة، أُدرجـت املـادة      -٥٠

مـن   يف االحتاد األورويب، اعتباراً ١أسيتو أسيتونيتريل يف الفئة 
  .  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣٠
ــة مــع التقــدير اجلهــود املســتمرة مــن    وتالحــظ اهل  -٥١ يئ

 تِّجارللتسريب واال الفعَّالجانب السلطات يف الصني للمنع 
ــات غــري    غــري املشــروع ب  ــا الكيمياوي ــا فيه ــات، مب الكيمياوي

سـبيل املثــال،   وعلــى. اتخـدِّر هـة إىل صــنع امل املوجَّ ،دَولـة اجمل
مـن نظــام إلكتــروين   ٢املرحلــة  ٢٠١٣أطلقـت الصــني يف عـام   

ــو ــدف إىل تيســري     لعم ــة الســالئف يه ــات مراقب ــر ملعلوم م القط
ــالئف      ــة يف السـ ــات املتعاملـ ــراخيص للجهـ ــات التـ ــدمي طلبـ تقـ

__________ 

 ١٢٥٨/٢٠١٣الئحتا االحتاد األورويب رقم   )١٥(
 .١٢٥٩/٢٠١٣و

دد 
ع

ات
كوم

احل
 

لغة
املب

 

 اإلبالغات عن طريق االستمارة دال
 ١٩٨٨املضبوطات من املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين التفاقية سنة 

 الثاين اجلدول األول أو املواد غري املدَرجة يف اجلدول املضبوطات من
 التسريب والصنع غري املشروعأساليب 



  اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات والھيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات  - الثالث الفصل
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وللصــــفقات املتعلقــــة بالكيمياويــــات الســــليفة، وإدارة تلــــك  
ــها.  ــراخيص والتحقــــق منــ ــايو  ١٤ويف  (١٦)التــ  ٢٠١٤أيار/مــ

فينيـل أسـيتو أسـيتونيتريل    -ألفـا جدولت احلكومة الصينية املادة 
وهــي مــادة وســيطة معروفــة  -برومــو بروبيوفينــون -٢ادة واملــ

يب لإليفيـــــدرين والســـــودوإيفيدرين مـــــن ـيف الصـــــنع التركيـــــ
ــون  ــة مــن      -الربوبيوفين ــليفتني خاضــعتني للمراقب ــا س باعتبارمه

تستلزمان إصـدار تصـاريح السـتريادمها     الدرجة األوىل، ومن مثَّ
  وتصديرمها.  

الشـيوخ يف ليربيـا    جملـس  أقرَّ ٢٠١٤ويف آذار/مارس   -٥٢
ــانون امل ــة   خــدِّرق ــذي، يف مجل ــة ال ات واملــواد اخلاضــعة للمراقب

ــية     ــات األساسـ ــالئف والكيمياويـ ــترياد السـ ــل اسـ ــور، جعـ أمـ
، وتصديرها وصـنعها وتوزيعهـا وحيازهتـا واسـتخدامها جرميـةً     

مبوجـــب  صـــاًيكـــون ذلـــك مســـموحا بـــه أو مرخَّعنـــدما  إالَّ
صنع أو النقل أو التوزيـع غـري   القانون. وتشمل التدابري أيضاً ال

ات الـــيت ميكـــن اســـتخدامها يف صـــنع    ص بـــه للمعـــدَّ املـــرخَّ
  ات غري املشروع.  خدِّرامل

ــادة     -٥٣ ــد امل ــة تايلن ــاوأدرجــت حكوم ــل أســيتو  -ألف فيني
ــن  ٤اجلــدول  أســيتونيتريل وإيســومراهتا البصــرية يف   ــانونم  ق

ــاراًخـــدِّرامل ــبتمرب  ٥مـــن  ات اعتبـ ــا  ٢٠١٤أيلول/سـ باعتبارهـ
  مواد خاضعة للمراقبة.  

 أيلــول/ ١٥مــن  واســتحدثت حكومــة فرنســا اعتبــاراً  -٥٤
جديـدة لـتمكني السـلطة املختصـة      داخليةً آليةً ٢٠١٤سبتمرب 
من إرسال إشعارات سابقة للتصدير بشأن الفينيـل   ١٢باملادة 

ــانون، علــى الــرغم   ــة   أنَّ مــنبروب هــذه املــادة خاضــعة للمراقب
. داخلــة يف اختصــاص ســلطة أخــرى ومــن مثَّ اًخمــدِّرباعتبارهــا 

وتشيد اهليئة حبكومة فرنسا هلـذا التعـديل، الـذي سيسـاعد     
علــى ضــمان سلســلة رصــد متصــلة للتجــارة الدوليــة يف       

  . الفينيل بروبانون
وتتــيح اهليئــة يف كــل عــام للســلطات الوطنيــة املختصــة   - ٥٥

علـى   قها احلكومـات عن تدابري املراقبة اليت تطبِّ ثةًحمدَّ معلوماٍت
ــيت تُ  ــواد ال ــة.  خــدِّرســتخدم يف صــنع امل امل ــؤثِّرات العقلي ات وامل

معلومـات   واملسـتوردة رة ر ذلـك لسـلطات البلـدان املصـدِّ    ويوفِّ
قهـا شـركاؤها   ذات صلة عـن نظـم إصـدار التـراخيص الـيت يطبِّ     

__________ 

مكتب  ،التقرير السنوي عن مكافحة املخدِّرات يف الصني  )١٦(
 .٢٠١٤ ،املخدِّرات مبكافحةاملعنية الصينية اللجنة الوطنية 

ة يف اجلـدول  دَرجـ التجاريون على واردات وصـادرات املـواد امل  
، وكـذلك املـواد اخلاضـعة    ١٩٨٨األول أو الثاين التفاقية سـنة  

للمراقبـــة الوطنيـــة، حيثمـــا ينطبـــق ذلـــك وحيثمـــا تتـــاح هـــذه  
ــوفِّ   ــة. واملعلومــات املــذكورة مت رة علــى املوقــع املعلومــات للهيئ

  (١٧) الشبكي اآلمن للهيئة.
    

  تقدمي البيانات عن التجارة املشروعة   - هاء
    واالحتياجات منها  واستعماالهتايف السالئف 

ــن  طلـــــب اجمل  - ٥٦ ــاعي مـــ ــادي واالجتمـــ لـــــس االقتصـــ
وعلــى  طوعــاًأن تقــدِّم،  ١٩٩٥/٢٠احلكومــات يف قــراره  

ــواد     ــروعة يف املـ ــا املشـ ــات عـــن جتارهتـ ــرية، بيانـ أســـاس السـ
 ١٩٨٨الثـــاين التفاقيـــة ســـنة واألول  نية يف اجلـــدولدَرجـــامل

ــن هــذه     واســتعماالهتا ــها. ومتكِّ ــا من ــواد واحتياجاهت لتلــك امل
سـاعدة احلكومـات علـى منـع التسـريب      مـن م  البيانات اهليئةَ

مــن خــالل اســتبانة األمنــاط غــري العاديــة للتجــارة واألنشــطة   
  املشتبه يف أهنا غري مشروعة.  

مت قــــدَّ ،٢٠١٤تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١وحــــىت   - ٥٧
 هـذه معلومات عن التجارة املشـروعة يف   وإقليماً ةًدول ١٢٥

بيانـــــات عـــــن   وإقليمـــــاً ةًدولـــــ ١٢٣مت املـــــواد، وقـــــدَّ 
ــر مــن هــذه املــواد     االســتخدامات املشــروعة لواحــدة أو أكث

 ١١٢بـــ (انظــر املرفــق التاســع)، مقارنــةً  واالحتياجــات منــها
دول وأقاليم، علـى التـوايل، كانـت قـد      ١٠٨و وإقليماً دولةً
وتشــيد اهليئــة . عــن الســنة الســابقة مت هــذه املعلومــاتقــدَّ

لتجـارة  ية عـن ا م بيانات شـاملة وسـرِّ  باحلكومات اليت تقدِّ
ة يف اجلــدولني األول والثــاين التفاقيــة ســنة  دَرجــبــاملواد امل
احلكومات األخرى على تقدمي هذه  مجيَع ، وحتث١٩٨٨ُّ

 االقتصـــادي واالجتمـــاعي لقـــرار اجمللـــس البيانـــات وفقـــاً
١٩٩٥/٢٠ .  

    
االحتياجات السنوية املشروعة من واردات   - واو

    سالئف املنشِّطات األمفيتامينية 
رة أجل تزويد السـلطات املختصـة يف البلـدان املصـدِّ    من   - ٥٨

 ر علـى االحتياجــات املشـروعة للبلــدان املسـتوردة، ومــن مثَّ   مبؤشِّـ 
__________ 

)١٧(  www.incb.org/incb/en/precursors/information-

package.html. 
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 ٤٩/٣ات يف قرارها خدِّرمنع حماوالت التسريب، طلبت جلنة امل
بتقـديرات سـنوية الحتياجاهتـا     اهليئةَإىل الدول األعضاء أن تزوِّد 

مواد يكثر اسـتخدامها يف صـنع   املشروعة من الواردات من أربع 
ــة، وهــي: املــادة   ــيلني ديوكســي - ٤ ،٣املنشِّــطات األمفيتاميني ميث

(امليثــــيلني ديوكســــي فينيــــل بروبــــانون) بروبــــانون - ٢- فينيــــل
م والســودوإيفيدرين واإليفيــدرين والفينيــل بروبــانون، وأن تقــدِّ    

إليها كذلك، بالقدر املمكن، تقديراٍت الحتياجاهتـا مـن واردات   
  تحضرات احملتوية على تلك املواد.املس
 ١٥٧مت ، قـدَّ ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١وحىت   -٥٩

 املـذكورة تقديرات عن واحدة على األقـل مـن املـواد     حكومةً
يف املائــة منــذ أن نشــرت   ١٠٠ تقــاربأعــاله، بزيــادة بنســبة 

(انظــر الشــكل  ٢٠٠٦اهليئــة هــذه البيانــات أول مــرة يف عــام  
تركمانسـتان  مـن   البيانات ألول مرة كـلٌّ  م هذهالثالث). وقدَّ

اململكـــة العربيـــة الســـعودية ونيبـــال. وتـــرد يف املرفـــق الثـــاين و
 مــة مــن الــدول واألقــاليم، والــيت يــتمُّ  أحــدث التقــديرات املقدَّ

  .حتديثها بانتظام على املوقع الشبكي للهيئة
      
عدد احلكومات اليت قدَّمت تقديرات   - الشكل الثالث
  ٢٠١٤- ٢٠٠٦لسنوية املشروعة، االحتياجات ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومنــذ صــدور تقريــر اهليئــة األخــري بشــأن الســالئف،     -٦٠
رة تقــديراهتا املقــرَّ حكومــةً ٨٠دت أو حــدَّثت أكثــر مــن  أكَّــ

الحتياجاهتــا الســنوية املشــروعة لواحــدة علــى األقــل مــن هــذه 
ــتعكس ظــروف الســوق املتغيِّــ    ــواد ل ــى النحــو   ،رةامل ــذي عل ال

 تنقيحـاً احلكومـات  يئـة. وأجـرى عـدد مـن هـذه      اهل أوصت به
ــال، خفَّ   كــبرياً ــه بتخفيضــها. فعلــى ســبيل املث ضــت الحتياجات

، بنســبة اإليفيــدرينات جمتمعــةً البلــدان التاليــة تقــديراهتا، لكــلِّ 
يف املائــة أو أكثــر: أفغانســتان؛ وأوروغــواي؛ وباكســتان؛  ٥٠

ــة  ــا (دولـ ــدِّدامل-وبوليفيـ ــة  تعـ ــات)؛ ومجهوريـ ــة القوميـ ـزانيا تنـ
البوليفاريـــــة)؛ -(مجهوريـــــة فنــــــزويالاملتحـــــدة؛ وفرنســـــا؛ و

وتـثين اهليئـة علـى    والنمسا؛ ونيجرييا؛ وهونغ كونغ بالصني. 
هــذه احلكومــات ملــا بذلتــه مــن جهــود، ولكــن تالحــظ مــع  

حيــدِّث احتياجاتــه  مــن احلكومــات مل كــبرياً عــدداً القلــق أنَّ
  (١٨) .ةالسنوية املشروعة خالل السنوات اخلمس املاضي

وال يزال العلو النسـيب أو التزايـد الكـبري يف االحتياجـات       - ٦١
السنوية املشروعة من خمتلف املواد يف عدد من البلدان مصدر قلق 

ــة ــى       للهيئ ــك عل ــق ذل ــة األخــري، ينطب ــر اهليئ ــذ صــدور تقري . ومن
مـــرة مـــن ســـلطات زمبـــابوي والبالغـــة  ألولمـــة التقـــديرات املقدَّ

) مـن  كـغ كيلوغرام ( ١  ٠٠٠بروبانون ولتر من الفينيل  ١  ٠٠٠
امليثــيلني ديوكســي فينيــل بروبــانون، ومهــا مادتــان يــزاول التجــارة 

ا من البلدان. وما زالت اهليئـة  فيهما واستخدامهما عدد قليل نسبي
     ــبي ــة نس ــديرات املرتفع ــالقلق أيضــاً بشــأن التق ــواردات تشــعر ب ا ل

آسيا، وقد طلبت اإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف بلدان يف غرب 
من احلكومات املعنية أن حتدِّث تقـديراهتا بصـفة عاجلـة وأن تبلـغ     

ة عــدَّ هبــا اهليئــة دون تــأخري. ويف الوقــت نفســه، تالحــظ اهليئــة أنَّ
 نـة كميـات أقـل كـثرياً    حكومات استوردت يف الواقع يف سنة معيَّ

مــن الكميــات الــيت قــدَّرت أهنــا احتياجاهتــا املشــروعة الســنوية        
اد. ومن أجل زيادة حتسـني فائـدة تقـديرات االحتياجـات     لالستري

ترجـو اهليئـة   السنوية املشروعة كأداة عملية للوقاية من التسريب، 
مـــن مجيـــع احلكومـــات أن تســـتعرض بانتظـــام احتياجاهتـــا مـــن  
الــــواردات، بصــــيغتها املنشــــورة، وتعديلــــها عنــــد الضــــرورة 

 .تغيرياتباستخدام أحدث بيانات السوق، وإبالغ اهليئة بأية 
__________ 

ا اجلديدة، بابوا غيني، يسلنداآأذربيجان،  ،االحتاد الروسي  )١٨(
، جزر سليمان، بوتسوانا، بليز، الربتغال، بربادوس

-غينيا، غينيا، طاجيكستان، اجلمهورية العربية السورية
مالوي، ، مدغشقر، الصنيبكمبوديا، ماكاو ، بيساو

 .نيكاراغوا ،موزامبيق، موناكو

دد 
ع

وعة
شر
ة امل

سنوي
ت ال

اجا
حتي
 اال
ات
دير
ت تق

قدَّم
يت 
ت ال

وما
حلك

ا
 حىت 

تشرين  ١
الثاين/نوفمرب 
٢٠١٤ 
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    على التجارة الدولية الرقابية الضوابط   - زاي  
    اإلشعارات السابقة للتصدير  - ١  
مـــن  ١٢(أ) مـــن املـــادة  ١٠ر أحكـــام الفقـــرة تـــوفِّ  - ٦٢

ملنـع تسـريب السـالئف مـن      أساسيةً أداةً ١٩٨٨اتفاقية سنة 
ــالفقرة     ــة. فباالســتظهار ب ــادة   ١٠التجــارة الدولي ــن امل (أ) م

البلدان املسـتوردة أن تشـترط علـى     ، تستطيع حكومات١٢
رة إبالغها بالصادرات املعتزمـة مـن السـالئف،    املصدِّالبلدان 

طلبـت   ،٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١قبل شحنها. وحىت 
اإلشعارات السـابقة للتصـدير  دول وأقاليم تلقِّي  ١٠٧ا رمسي 

واملرفــق العاشــر). ومنــذ أن نشــرت اهليئــة  ١(انظــر اخلريطــة 
بشــأن الســالئف، اســتظهرت ســت     ٢٠١٣لعــام تقريرهــا 

: فقـد  ١٩٨٨حكومات أخرى هبـذه املـادة مـن اتفاقيـة سـنة      
 ١٢(أ) مـن املـادة    ١٠استظهرت نيكاراغوا واليمن بالفقرة 

األول والثـاين مـن    نية يف اجلـدول دَرجبالنسبة جلميع املواد امل
؛ واســـتظهرت أوغنـــدا وميكرونيزيـــا   ١٩٨٨اتفاقيـــة ســـنة  

ــ- واليــات( ــدا هبــذه املــادة بالنســبة جلميــع    دة)املوحَّ ونيوزيلن
الثـــــاين، وكـــــذلك واألول  نية يف اجلـــــدولدَرجـــــاملـــــواد امل

للمستحضـــــرات الصـــــيدالنية احملتويـــــة علـــــى اإليفيـــــدرين  
والسودوإيفيدرين والزيـوت الغنيـة بالسـافرول؛ واسـتظهرت     

ة يف دَرجــالنــرويج باملــادة املــذكورة بالنســبة جلميــع املــواد امل 
وإيــثري اإليثيــل    األنترانيــل ول وبالنســبة حلمــض   اجلــدول األ 

والبيبرييــــدين. ويف حــــني حــــدثت زيــــادة كــــبرية يف عــــدد  
ي إشــــعارات هــــا يف تلقِّــــاحلكومــــات الــــيت اســــتظهرت حبقِّ

ــالئف املتَّ   ــن السـ ــة مـ ــادرات املعتزمـ ــداهنا،  بالصـ ــة إىل بلـ جهـ
ع جِّوتشـ ض للخطـر.  لتتعـرَّ  بأكملها متروكـةً   تزال مناطق  ال

 ١٠احلكومات على االستظهار بأحكام الفقرة  بقيةَ اهليئةُ
دون مزيد مـن   ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٢(أ) من املادة 

التــأخري، وتــذكِّر حكومــات مجيــع البلــدان الــيت تصــدِّر       
ــأنَّ دَولــةالكيمياويــات اجمل مــن واجبــها تقــدمي إشــعارات   ب

سابقة للتصدير إىل حكومات البلدان واألقاليم املستوردة 
  .اات رمسيشعاراإلذه اليت طلبت ه

    
  

  (بن أونالين)  باالتصال احلاسويب املباشر اإلشعارات السابقة للتصديرنظام احلكومات املسجَّلة لدى    - ١اخلريطة 
اليت تشترط تقدمي إشعارات  ١٩٨٨اتفاقية سنة   من ١٢(أ) من املادة  ١٠واليت استظهرت بالفقرة 

  )٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١(حىت  سابقة للتصدير بشأن مواد خمتارة
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
            

ومل ُتحدَّد بعد احلدود النهائية تحدة.ال تنطوي على أيِّ إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم امل هذه اخلريطةاحلدود واألمساء املبيَّنة والتسميات املستخدمة يف
فق الطرفان بعُد على الوضعل تقريبا خط املراقبة يف جامو وكشمري الذي اتفقت عليه اهلند وباكستان. ومل يتَّع ميثِّواخلط املتقطِّ بني السودان وجنوب السودان.

حدة لربيطانيا لعظمى وآيرلندا الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).وهناك نزاع بني حكوميت األرجنتني واململكة املتالنهائي جلامو وكشمري. 

مسجَّلة لدى نظامغري حكومات 
بن أونالين ومل تستظهر

١٢(أ) من املادة  ١٠بالفقرة 
بن أوناليننظام  مسجَّلة لدىغري حكومات 

(أ) من املادة ١٠هرت بالفقرة ولكنها استظ
بشأن مادة واحدة على األقل ١٢

حكومات مسجَّلة لدى نظام
بن أونالين ولكنها مل تستظهر

١٢(أ) من املادة  ١٠بالفقرة 

نظام حكومات مسجَّلة لدى
(أ) ١٠بالفقرة واستظهرت بن أونالين 

على األقل بشأن مادة واحدة ١٢من املادة 



  السالئـف 
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    نظام بن أونالين  - ٢  
اإلشـــعارات الســـابقة يـــوفِّر النظـــام املؤمتـــت لتبـــادل   - ٦٣

باالتصــال احلاســويب املباشــر (بــن أوناليــن) آليــةً       للتصــدير
لتبادل املعلومات يف الوقت احلقيقـي بـني السـلطات الوطنيـة     

واملســتوردة بشــأن الشــحنات   املختصــة يف البلــدان املصــدرة 
ــات      ــة يف الكيمياوي ــار التجــارة الدولي ــاهلا يف إط ــزم إرس املعت
الســليفة. والنظــام متــاح جمَّانــاً للســلطات املختصــة املســجَّلة   

، اإلشـعارات السـابقة للتصـدير   املسؤولة عـن إرسـال وتلقِّـي    
وخضـع لتحسـني كـبري يف     ٢٠٠٦وقد أُطلق يف آذار/مارس 

ــام  ــن  ٢٠١٤عـ ــر الـ ــات   (انظـ ــل املعلومـ ــؤطَّر). وبفضـ ص املـ
املتبادلـــة مـــن خـــالل نظـــام بـــن أوناليـــن، َتعلـــم الســـلطات   
ــن      ــة مـ ــادرات املعتزمـ ــتوردة الصـ ــدان املسـ ــة يف البلـ املختصـ
الكيمياويات السليفة املتجهـة إىل أراضـيها، وبـذلك تـتمكَّن     
من التحقُّق من مشروعية هذه الصفقات. كمـا يسـاعد هـذا    

املختصـــة واهليئـــة علـــى اســـتبانة  النظـــام الســـلطات الوطنيـــة 
ــة ويف     الشــحنات املشــبوهة وتعليقهــا أو وقفهــا بطريقــة فعَّال

  الوقت املناسب.  
     

  من نظام بن أونالين  ٢اإلصدار 
أثبت نظام بن أونالين أنه حجـر زاويـة يف النظـام العـاملي     
لرصد التجارة الدولية يف الكيمياويـات اجملدَولـة واسـتبانة    

ة ومنع التسريب. وبعد أكثر مـن مثـاين   املعامالت املشبوه
سنوات من التشغيل الناجح، خضع النظام لعملية حتسـني  

  شاملة ليصبح منصَّةً تكنولوجيةً حديثة. 
  الرئيسية للنظام اجلديد ما يلي: ومن اخلصائص 

ــه عــــن طريــــق مجيــــع    •  إمكانيــــة الوصــــول إليــ
  املتصفِّحات الشائعة 

ارات الســابقة اإلشــعآليــة حمسَّــنة للــردود علــى   • 
ــدير ، واتصـــاالت مســـتمرة واتصـــاالت   للتصـ

  متابعة بني السلطات املختصة 
ســلطة كاملــة للمســتعمل علــى إدارة بيانــات      • 

  شركته 
روابط مباشرة إىل أدوات خمتلفة لتسهيل عمـل   • 

  مستعملي نظام بن أونالين 
 

إشــعار  ٢ ١٠٠يف املتوســط إرســال أكثــر مــن  ويــتمُّ  -٦٤
ا. وهنـاك  خـالل نظـام بـن أوناليـن شـهري      سابق للتصدير مـن 

ل هلـا الوصـول إىل النظـام (انظـر     خموَّ وإقليماً بلداً ١٥٠ حاليا
لت الســتخدام تســجَّ (١٩)بلــدان إضــافية ٥)، منــها ١ اخلريطــة

زال هنـاك  تـ . وال ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١النظام منـذ  
ام بـن  ل حىت اآلن السـتخدام نظـ  تسجَّتمل  بلداًمثانية وأربعون 

عرضــة لتســريب  البلــدانولــذلك ال تــزال هــذه   (٢٠)أوناليــن،
 ١٠٩ تالسـالئف. وعـالوة علـى ذلـك ففـي حـني اسـتخدم       

للتواصــل  ٢٠١٣يف عــام  أوناليــنبــن بلــدان مســتوردة نظــام 
يف املائـة   ٤٠مع سلطات البلدان املصدرة، ال تزال نسبة حنـو  

ــتعرض   ــتوردة ال تسـ ــدان املسـ ــن البلـ ــابقة مـ ــعارات السـ اإلشـ
ا، وختتلف هـذه النسـبة مـن    منهجي الواردة استعراضاً لتصديرل

 وحتـثُّ سنة إىل أخـرى وبـني املنـاطق (انظـر الشـكل الرابـع).       
ل بعد يف نظـام بـن أوناليـن علـى     اليت مل تتسجَّ الدولَ اهليئةُ

مستعملي نظـام بـن    أيضاً مجيَع اهليئةُ أن تفعل ذلك. وحتثُّ
ــامهم يف الوقــت  أوناليــن علــى أن يضــمنوا علــى األقــل    قي

الـواردة   اإلشعارات السـابقة للتصـدير  املناسب باستعراض 
ضمان إبالغ السـلطة املرِسـلة    من خالل النظام، حبيث يتمُّ

  . اإلشعارات السابقة للتصديرباستالم 

__________ 

أوزبكستان، البحرين، البوسنة واهلرسك، كمبوديا،   )١٩(
 رواندا.

بودا، أنغوال، بابوا غينيا اجلديدة، باالو، أنتيغوا وبر  )٢٠(
بوتسوانا، بوروندي، تركمانستان، توغو، توفالو، 

، جزر القمر، مجهورية ليشيت- تونس، تونغا، تيمور
أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية 

كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية مقدونيا 
سودان، جيبويت، اليوغوسالفية سابقاً، جنوب ال

يب، ـتومي وبرينسي ندومينيكا، ساموا، سان مارينو، سا
سانت كيتس ونيفيس، سوازيلند، الصومال، غابون، 

بيساو، - غامبيا، غيانا، غينيا، غينيا االستوائية، غينيا
فانواتو، فيجي، الكامريون، الكويت، كرييباس، 

، ختنشتاين، ليربيا، ليسوتو، مالوي، ملديف، موريتانيايل
 .موزامبيق، موناكو، منغوليا، ناورو، النيجر
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  سويب باالتصال احلا اإلشعارات السابقة للتصديرالنسبة املئوية للحكومات املسجَّلة يف نظام   - الشكل الرابع
املنطقة،   ، حسبمن خالل النظام الواردة اإلشعارات السابقة للتصدير (أ)بصفة منتظمة واليت استعرضتاملباشر 
٢٠١٣- ٢٠٠٩  

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
    

          .الواردة اإلشعارات السابقة للتصديريف املائة أو أكثر من  ٩٠ُيعرَّف "االستعراض بصفة منتظمة" على أنه استعراض   (أ)
علــى أمهيــة االســتخدام    كمــا شــدَّدت اهليئــة مــراراً     -٦٥

واملنـــهجي لنظـــام بـــن أوناليـــن لكـــل معاملـــة تتعلـــق  الفعَّـــال
 اإلشـعارات السـابقة للتصـدير   بالسالئف، من جانـب مرسـل   

نهائيـة  الد باملواعيـد  يهـا علـى السـواء، والتقيُّـ    ومن جانب متلقِّ
ــيت حتــدِّ  ــد املصــدِّر لتلقِّــ  ال ــى  ي دها ســلطات البل ــردود. وعل ال

اإلشــعارات الــدول ليســت ملزمــة بــالرد علــى   الــرغم مــن أنَّ
ــةُ ال، الســابقة للتصــدير ــزال اهليئ ــَع ت ــذكِّر مجي احلكومــات  ت

رة يف نظـام بـن   املستوردة بـأن تسـتخدم وظيفـة الـرد املتـوفِّ     
ة إىل ســــلطات البلــــدان أوناليــــن لتقــــدمي إفــــادات مرتــــدَّ

احلاالت اليت تبـدو  املصدِّرة. وينطبق ذلك بصفة خاصة يف 
ق مــن ا للتحقُّــإضــافي ب وقتــاًفيهــا الصــفقة مريبــة، أو تتطلَّــ

مشــروعيتها، أو تكــون فيهــا الســلطة املصــدِّرة قــد طلبــت   
  . ةعلى وجه التحديد هذه اإلفادة املرتدَّ

وأشــار حتليــل لطلبــات تعليــق الشــحنات أو وقفهــا إىل   -٦٦
 أنَّ ، أْيداريإأنه يف كثري من احلـاالت كـان السـبب ذا طـابع     

لة للتجارة يف املادة املعنيـة،  الشركة املستوردة كانت غري مسجَّ
 أو ال يوجد إذن ساري املفعول السترياد الشحنة املعنيـة، أو أنَّ 

ــابق  شـــعاراإلُيـــدرج يف  رقـــم التصـــريح/إذن االســـترياد مل السـ
مجيـع   م مسـبقاً البلـد املسـتورد قـدَّ    التصدير، على الـرغم مـن أنَّ  

طلبــات تعليــق  رة. وبــدا أنَّق الالزمــة إىل الســلطة املصــدِّالوثــائ
الشحنات أو وقفها تتعلق مبـواد اجلـدول الثـاين أكثـر ممـا تتعلـق       
مبواد اجلدول األول، وميكـن أن تكـون هلـا صـلة بعـدم وضـوح       

أفريقيا
جنوب شرق أوروبا

شرق أوروبا
أوروبا الغربية والوسطى  أمريكا الوسطى والكاريـيب

أوقيانوسيا جنوب
آسيا

شرق وجنوب
شرق آسيا

غرب آسيا

 أمريكا اجلنوبية أمريكا الشمالية
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توزيع صالحيات إصدار التصاريح يف البلدان الـيت توجـد فيهـا    
لســالئف. ويف أكثــر مــن ســلطة واحــدة مســؤولة عــن مراقبــة ا  

احلــاالت الــيت ُيرســل فيهــا االعتــراض بعــد املوعــد النــهائي للــرد،  
ر والبلــد تعمــل اهليئــة مــع الســلطات يف كــل مــن البلــد املصــدِّ       

ــة لوقــف تســليم       ــى ضــمان اختــاذ اخلطــوات الالزم املســتورد عل
وتشيد اهليئة حبكومات البلدان شحنة و/أو إطالق التحقيقات. 
 ع احلكومـاتِ بن أونالين، وتشـجِّ  املستوردة الستخدامها نظام

  .  اليت مل تستخدم هذا النظام بعد على أن تفعل ذلك
لني البـالغ  ومن بني مستعملي نظام بـن أوناليـن املسـجَّ     -٦٧

، أرســـل حـــوايل ثلـــث املســـتخدمني مســـتخدماً ١٥٠عــددهم  
. ٢٠١٣إشعارات بشأن التصدير من خالل النظام خالل عـام  

ــالغ عــددها  املتبقِّ الــدولمــن بــني  اهليئــة تــدرك أنــه  أنَّإالَّ  يــة الب
إشعار سـابق للتصـدير عـرب النظـام،      اليت مل ترسل أيَّ دولةً ٩٤

 فوفقـاً  ،ال يزال البعض يصدِّر الكيمياويات. وعلى سبيل املثـال 
ــات املقدَّ ــا   للمعلومـ ــادت حكومتـ ــتمارة دال أفـ ــى االسـ ــة علـ مـ

 اللتــان تشــترط كــل منــهما تقــدمي  –مجهوريــة كوريــا والصــني 
تــا بأهنمــا تلقَّ -إشــعار مســبق لتصــدير شــحنات أهنيدريــد اخلــل 

شــحنات مــن أهنيدريــد اخلــل مــن اململكــة العربيــة الســعودية يف  
، للسنة الثانية على التوايل. غـري أنـه مل يـتم إرسـال     ٢٠١٣عام 

إشعار مسبق هبذه الشحنات عرب نظام بن أونالين، األمر الـذي  
اهليئـة أن تـذكِّر   وتودُّ  جيعل من الصعب رصد سلسلة التوريد.

مـن   ١٢حكومات البلدان املصدِّرة بالتزامها مبوجـب املـادة   
ــنة   ــة ســ ــادرات    ١٩٨٨اتفاقيــ ــأن صــ ــعار بشــ ــدمي إشــ بتقــ

ــيها.    ــادرات أراضـ ــذه الصـ ــادر هـ الكيمياويـــات قبـــل أن تغـ
واستخدام نظام بن أونالين هو أكثر السـبل كفـاءة وفعاليـة    

  . شعاراإللتقدمي هذا 
ــذا ال  -٦٨ ــدد، ويف هــ ــودُّصــ ــذكِّر    تــ ــاً أن تــ ــة أيضــ اهليئــ

احلكومات بأهنا بالتسـجيل يف نظـام بـن أوناليـن ال تسـتظهر      
مـــن اتفاقيـــة ســـنة  ١٢(أ) مـــن املـــادة  ١٠ا بـــالفقرة تلقائيـــ
السـتخدام   لتتسـجَّ  (٢١)حكومةً ٥٠تزال هناك  . وال١٩٨٨

__________ 

إريتريا، إسرائيل، ألبانيا، أندورا، أوروغواي، أوزبكستان،   )٢١(
اإلسالمية)، آيسلندا، -أوغندا، أوكرانيا، إيران (مجهورية

البحرين، بروين دار السالم، بليز، بنغالديش، بوتان، 
د، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، تشاد، اجلبل األسو

جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، مجهورية الو 
الدميقراطية الشعبية، جورجيا، رواندا، زامبيا، سانت 

 لوسيا، السنغال، السودان، سورينام، سيشيل، صربيا، 

ــادة     ــن ولكــن مل تســتظهر بامل ــن أونالي ــها  ١٢ نظــام ب ــن بين ، م
(انظـر   يف نظام بن أوناليـن  راًلت مؤخَّيت تسجَّالدول اخلمس ال

ــة ــاله) ١ اخلريط ــن مثَّأع ــدول      ؛ وم ــى ال ــزام عل ــاك الت ــيس هن ل
ــاملصــدِّ ــأن توجِّ ــدول الــيت تســتخدم نظــام بــن   رة ب ه إىل هــذه ال

  .دَولةقبل شحن الكيمياويات السليفة اجمل أونالين إشعاراً
    
جمال  يف قةاحملقَّ واإلجنازاتاملنفَّذة األنشطة   - حاء

    املراقبة الدولية للسالئف 
    مشروع بريزم ومشروع كوهيجن   - ١  
ــزم واصــل مشــروع    -٦٩ ــوهيجنومشــروع بري ــا ك ، ومه

ــا اهليئــة الــدوليتان اللتــان تركِّــ     زان علــى الكيمياويــات  مبادرت
املســتخدمة يف الصــنع غــري املشــروع للــهريوين والكوكــايني      

ْيت اتصـــاالت وللمنشِّــطات، علـــى التــوايل، أداء وظيفـــة منصَّــ   
دوليــــتني لرصــــد التجــــارة املشــــروعة يف الكيمياويــــات ذات 

ــعهبــدف  ،الصــلة ــن أجــل إطــالق     من ــات التســريب وم عملي
. وعلــى وجــه التحديــد، حمــدَّدة التوقيــت واألهــدافعمليــات 

شهدت الفترة املشمولة بالتقرير استمرار واختتام عمليـة إيغـل   
تجارة الداخليـة  ق من مشروعية الزت على التحقُّآي، اليت ركَّ

ي يف أهنيدريـــد اخلـــل واســـتخدامه النـــهائي، كوســـيلة للتصـــدِّ
رون بأهنيدريـد  جِـ ألساليب العمل السـائدة الـيت يسـتخدمها املتَّ   

اخلــل. واســتمر تنبيــه املشــاركني يف مشــروع بريــزم ومشــروع 
كوهيجن إىل الشحنات املشبوهة والعمليات الفعليـة لتسـريب   

ة، وحمــــاوالت ملســــتجدَّعــــن الســــالئف ا الســــالئف، فضــــالً
تسريبها، وذلك من خالل تنبيهات خاصـة، وكـذلك، وعلـى    
ــه اآليل بالربيـــد    ــتظم، مـــن خـــالل اتصـــاالت التنبيـ أســـاس منـ

  اإللكتروين عن طريق نظام بيكس.  
وأجــرى اجتمــاع لفرقــة العمــل التابعــة للهيئــة واملعنيــة    -٧٠

بالســـالئف واخلاصـــة مبشـــروعْي بريـــزم وكـــوهيجن، ُعقـــد يف 
ــاريس ــبتمرب بـ ــوبر   - يف أيلول/سـ ــرين األول/أكتـ ، ٢٠١٤تشـ
لنتــائج عمليــة إيغــل آي، الــيت أُطلقــت يف      الًمفصَّــ ضــاًااستعر

ــه  ــة   ٢٠١٣متوز/يولي ) واســتمرت ١ ملــدة أربعــة أشــهر (املرحل
__________ 

كمبوديا، كابو فريدي، نام،  تيغرينادا، غواتيماال، في
 كوبا، الكونغو، ليربيا، مايل، املغرب، موريشيوس، ميامنار،

)، ناميبيا، نيبال، نيوزيلندا، املوحَّدة-ميكرونيزيا (واليات
 هندوراس، اليمن.
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 بلـــداً ٤٢). ومـــن جممـــوع ٢(املرحلـــة  ٢٠١٤/مـــايو أيارحـــىت 
ــدَّ (٢٢)مشــاركاً ــة، ق ــداً ٢٦م يف العملي كــة معلومــات عــن احلر بل

احمللية ألهنيدريد اخلل ونتائج استعراض مشـروعية التجـارة احملليـة    
ســالمة وضــعية عــن  يف هــذه املــادة واســتخدامها النــهائي، فضــالً

ــة   ــة (املرحلـ ــركات املعنيـ ــاد ١الشـ ــداً ١٦)؛ وأفـ ــائج   بلـ ــن نتـ عـ
إىل أفغانســـتان،  تِّجـــار، املتعلقـــة باســـتبانة وحظـــر اال٢  املرحلـــة

  لمخاطر.  لغرض لافات خمصصة توصياستنادا إىل استخدام 
واستبانت العملية تصدير كميات كـبرية مـن أهنيدريـد      -٧١

اخلــل مــن النــرويج واململكــة العربيــة الســعودية إىل بلــدان يف       
 اإلشــعارات الســابقة للتصــديرأوروبــا وآســيا مــن دون إرســال  

ــة، ألنَّ  املشــترطة. ويشــكِّ  ــق للهيئ صــادرات  ل ذلــك مصــدر قل
ــد اخلــل   ــتمُّ شــحنات أهنيدري هبــا مــن خــالل   شــعاراإل الــيت ال ي

ض بقـدر أكـرب   النظام القائم لإلشعارات السابقة للتصـدير تتعـرَّ  
إىل بلـدان ال يوجـد    جهةًخلطر التسريب، وخباصة إذا كانت متَّ

ومنـذ  لديها نظام مراقبة قائم على تصـاريح االسـترياد الفرديـة.    
شـعار  ذلك احلني، بدأت النرويج استخدام نظام بـن أوناليـن إل  

وبسـبب  الصادرات.  بشأنالدول األعضاء يف االحتاد األورويب 
ــدَّ ــة    مع ــنخفض، مل تســمح املرحل ــة امل ــة   ٢ل اإلجاب ــن العملي م

ل إىل العديــد مــن االســتنتاجات. وتــرد التفاصــيل ذات  بالتوصُّــ
  الصلة يف الفصل الرابع.  

ــ  -٧٢ ــة أنَّوأكَّـ ــة املطبَّ  دت العمليـ ــدابري املراقبـ ــى  تـ ــة علـ قـ
فـة  الداخلية يف أهنيدريد اخلـل وتوزيعـه الـداخلي متخلِّ   التجارة 

مـدى   عن تـدابري املراقبـة املسـتخدمة يف التجـارة الدوليـة، وأنَّ     
ــة    ــة املفروضــة علــى التجــارة الداخلي ــعاملراقب ــداخلي  والتوزي ال

 مــن بلــد إىل آخــر. كمــا أوضــحت أنَّ  كــبرياً خيتلــف اختالفــاً
تسـريب أهنيدريـد    رات ملخـاطر غالبية احلكومـات لـديها مؤشِّـ   

اخلل ولكنـها يف الوقـت نفسـه انتـهزت الفرصـة إلعـادة النظـر        
__________ 

أستراليا، أفغانستان،  ،إسبانيااالحتاد الروسي، األردن،   )٢٢(
أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، آيرلندا، باكستان، 

البحرين، الربتغال، بلجيكا، بنغالديش، البوسنة واهلرسك، 
جلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا تايلند، تركيا، ا

اليوغوسالفية سابقاً، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، 
منطقة هونغ كونغ (و سنغافورة، السويد، سويسرا، الصني

، العراق، فرنسا، فنلندا، )الصينية اإلدارية اخلاصة
قريغيزستان، التفيا، لبنان، مصر، املكسيك، النرويج، 

هولندا، الواليات املتحدة النمسا، اهلند، هنغاريا، 
 .األمريكية، اليابان، اليونان

يف تلك املؤشرات. واقترحت بعض احلكومـات إجـراء عمليـة    
ز علــى التجــارة الدوليــة يف أهنيدريــد اخلــل  قصــرية األمــد تركِّــ

باع املعايري الـيت اسـُتحدثت يف العمليـات السـابقة، وتغطـي      باتِّ
  فترة أقصر.  

أيضاً فرقـة العمـل املعنيـة بالسـالئف والتابعـة       وناقشت  -٧٣
للهيئة نتائج دراسة استقصائية هـدفت إىل مجـع املعلومـات عـن     

 الــيت تبــيَّن أهنــا ُتســتخدم كســالئف  دَولــةالكيمياويــات غــري اجمل
ــة ــواد اجمل  أوليـ ــدائل للمـ ــةأو بـ ــنع امل دَولـ ــدِّريف صـ ات غـــري خـ

 مشـروع  يف مشاركاً ٣٠ة من املشروع. ووردت إفادات مرتدَّ
ــدَّ    ــوهيجن، ح ــزم ومشــروع ك ــه بري ــا جمموع ــن   دت م ــر م أكث

 أدنـاه). واسـتناداً   ١٦١(انظـر أيضـاً الفقـرة     كيميائيـةً  مادةً ٧٥
إىل هذه النتائج، ناقشـت فرقـة العمـل خيـارات لوضـع التـدابري       

هج املالئمـــة لتحســـني معاجلـــة مســـألة الكيمياويـــات غـــري والـــنُّ
ن أجـــل توســـيع نطـــاق علـــى املســـتوى العـــاملي. ومـــ  دَولـــةاجمل

عمليات مجع املعلومات االسـتخبارية وحتسـني الطـابع التمثيلـي     
احلكومـات علـى    مجيَع ع اهليئةُتشجِّل إليها، للنتائج اليت تتوصَّ

يف هـذه العمليـات يف إطـار مشـروع بريـزم       الفعَّالةاملشاركة 
  . ومشروع كوهيجن

    
  ز املبادرات الدولية األخرى اليت تركِّ  - ٢ 

    اقبة السالئف على مر
أطلقت تايلنـد ومجهوريـة الو    ٢٠١٣يف نيسان/أبريل   -٧٤

ــة مشــتركة      ــار عملي ــة الشــعبية والصــني وميامن ــدهتاالدميقراطي  م
ات خدِّرز على جرائم املى "امليكونغ اآلمن"، تركِّسمَّشهران، ُت

علـى طـول هنـر امليكونـغ وتعزيــز التعـاون بـني البلـدان األربعــة.        
ــدَّ  ــبط عـ ــافة إىل ضـ ــن امل وإضـ ــان مـ ــدِّرة أطنـ ــلحة خـ ات واألسـ

ــة املتأتِّ  ــوال النقدي ــدات اال  واألم ــن عائ ــة م ات، خــدِّربامل تِّجــاري
ا مــن كيمياويــات طنــ ٢٦٠أســفرت العمليــة أيضــاً عــن ضــبط  

  (٢٣) سليفة مل ُيعلن عنها.
ــم      -٧٥ ــب األمــ ــة ومكتــ ــدت اهليئــ ــدةوعقــ ــين  املتحــ املعــ
كومــة تايلنــد، ات واجلرميــة (املكتــب)، بالتعــاون مــع حخــدِّربامل

 كانون األول/ ٤-٢رفيع املستوى يف بانكوك يف الفترة  مؤمتراً
املــؤمتر، املعنــون "مراقبــة الســالئف يف   . وضــم٢٠١٣َّديســمرب 

__________ 

، مكتب التقرير السنوي عن مكافحة املخدِّرات يف الصني  )٢٣(
 .٢٠١٤، املخدِّرات مبكافحةاملعنية الصينية اللجنة الوطنية 
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ــار املســؤولني   ١٠٠"، حنــو تحــدِّياتآســيا: مواجهــة ال مــن كب
ــتان    ــتراليا وأفغانســـ ــرباء مـــــن األردن وأســـ ــوميني واخلـــ احلكـــ

ندونيسـيا أوزبكسـتان وباكسـتان    واإلمارات العربية املتحـدة وإ 
وبـــنغالديش وتايلنـــد ومجهوريـــة كوريـــا وســـنغافورة والصـــني  
وطاجيكســـتان وفييـــت نـــام وكمبوديـــا واملكســـيك واململكـــة  
العربية السعودية وميامنار واهلنـد والواليـات املتحـدة األمريكيـة     

ــثِّ  ــان، ومم ــة. وحــدَّ   والياب ــة والدولي د لني عــن املنظمــات اإلقليمي
مة يف يف الكيمياويــات املســتخَد تِّجــارل مكافحــة االاملــؤمتر ســب
ات غري املشـروع ويف املـؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة     خدِّرصنع امل
 حتـدِّيات تنـاول   (٢٤)اسياسـي  . واعتمد املـؤمتر إعالنـاً  دَولةغري اجمل

 (٢٥)وكــذلك توصــيات اجتماعــات اخلــرباء،  مراقبــة الســالئف،
  الالزمة.   والتزمت احلكومات باختاذ اإلجراءات

ــة     - ٧٦ ــة للجمــارك، العضــو يف الفرق وأجــرت املنظمــة العاملي
" ٢املعنيــــة بالســــالئف والتابعــــة للهيئــــة، عمليــــة "وســــترليز       

)Westerlies 2 كـانون   ١٥إىل  ٦أيام، مـن   ١٠) على مدى فترة
مــــن  ٧٥. وشــــارك يف العمليــــة حنــــو ٢٠١٣ديســــمرب  األول/

ــارك، و ــتخبار  ١٠إدارات اجلمـ ــال اسـ ــة، مكاتـــب اتصـ ية إقليميـ
ات التابع للمنظمـة العامليـة للجمـارك،    خدِّروفريق إنفاذ قوانني امل

 عــنغــري املشــروع بامليثامفيتــامني  تِّجــاروهــدفت إىل مكافحــة اال
طريق اجلو بني أفريقيا وآسيا، عرب أوروبا والشرق األوسط، مـن  
خـــالل تشـــديد الضـــوابط اجلمركيـــة علـــى الركـــاب املغـــادرين  

لني يف املطــارات الدوليــة املعروفــة بأهنــا واقعــة  والعــابرين والواصــ
ات وأفراد عصـابات  خدِّربو املعلى الدروب اليت يستخدمها مهرِّ

متنوِّعــة ات خمــدِّراجلرميــة املنظمــة. وأســفرت العمليــة عــن ضــبط  
  من اإليفيدرين.   كغ ١٣و

 نيســان/ ٣٠-٢٨وعقــدت اهليئــة يف املنامــة يف الفتــرة    -٧٧
ل تعزيــز التعــاون بــني الصــناعة حلقــة عمــل حــو ٢٠١٤أبريــل 

الكيميائية واحلكومات من خـالل الشـراكة. وشـارك يف حلقـة     
خــبري يف جمــاالت الصــناعة والتنظــيم الرقــايب   ١٠٠العمــل حنــو 

ــانون مــن   ــاذ الق ــداً ٢٠وإنف رة مــذكِّ إعــداد ، وأســفرت عــن بل
تفاهم منوذجيـة ميكـن تكييفهـا لتعزيـز التعـاون بـني احلكومـات        

علـى سـبل    ائية، وكذلك وثيقة إرشـادية تـنصُّ  والصناعة الكيمي

__________ 

 إعالن. –مراقبة السالئف يف آسيا: مواجهة التحديات   )٢٤(

توصيات  –تحديات مراقبة السالئف يف آسيا: مواجهة ال  )٢٥(
 اجتماع اخلرباء.

ر حلقـة العمـل   وتـوفِّ  (٢٦)ا.صوغ هذه االتفاقات وتنفيذها عملي
ــائق ــال     والوثـ ــة يف جمـ ــطة املتابعـ ــاس ألنشـ ــعت األسـ ــيت ُوضـ الـ

تعــاون لالشــراكات الطوعيــة بــني القطــاعني العــام واخلــاص و     
الصــناعة واجلهــات الفاعلــة التجاريــة األخــرى الــيت تتعامــل مــع  

  لكيمياويات السليفة.  ا
    

    نظام اإلخطار حبوادث السالئف   - طاء
أطلقت اهليئة نظام اإلخطار حبـوادث السـالئف (نظـام      -٧٨

، وســــرعان مــــا أصــــبح أداة ٢٠١٢بــــيكس) يف آذار/مــــارس 
غىن عنها للحكومات حتيـل هبـا إىل األجهـزة الوطنيـة إلنفـاذ       ال

ــا    ــلة املعلومـ ــة ذات الصـ ــلطات التنظيميـ ــانون والسـ ــن القـ ت عـ
ــة، مبــا فيهــا الكيمياويــات غــري اجمل   ــةاملضــبوطات الكيميائي ، دَول

ــبوهة،      ــحنات املشـ ــور، والشـ ــاء العبـ ــة أثنـ ــحنات املوقوفـ والشـ
يف  فعَّـال . والنظـام  ضـبطها  متَّاليت  واملعدات يةاملختربات السرِّو

ــي     ــتخبارية يف الوقـــت احلقيقـ ــات االسـ ــادل املعلومـ ــهيل تبـ تسـ
  الثنائية واإلقليمية.   والتمكني من إطالق التحقيقات

ــاين/نوفمرب   ١وحــىت   -٧٩ ــاك  ٢٠١٤تشــرين الث ــان هن ، ك
وكالــة مــن  ٢٠٠ قرابـة لــون ل، ميثِّمســتخدم مسـجَّ  ٤٠٠ قرابـة 
ــداً ٩٠ ــة (انظــر اخلريطــة     ٨، وبل ــة وإقليمي ). ٢وكــاالت دولي

ــةمنــذ إطــالق نظــام بــيكس   وأُبلــغ حــادث،  ١ ٢٠٠ عــن قراب
. ويتعلـق العديـد مـن احلـوادث     خمتلفـاً  وإقليمـاً  بلـداً  ٨٤تتعلق بـ

علـى القائمـة احملـدودة للمـواد اخلاضـعة       ةمدَرجـ مبواد كيميائيـة  
، األمـر  دَولـة ملراقبة دوليـة خاصـة وبكيمياويـات أخـرى غـري جم     

ــه مســؤويل إنفــاذ   ضــروريةً الــذي جيعــل نظــام بــيكس أداةً  لتنبي
وتشيد اهليئة بتبادل املعلومات القانون إىل االجتاهات الناشئة. 

ــة  واملنــهجي لتشــغيلية املتاحــة املبكــر  ا عــرب نظــام بــيكس بغي
التمكني مـن بنـاء القضـايا وتنبيـه مسـتعملي نظـام بـيكس يف        
 البلدان األخرى إىل أساليب العمل وإىل االجتاهات اجلديدة.

ل بعد جهات الوصل املعنية وُتشجَّع احلكومات اليت مل تسجِّ
الصـلة املعنيـة   بنظام بيكس والتابعة للسلطات الوطنيـة ذات  

مبراقبــة الســالئف، مثــل األجهــزة الرقابيــة وأجهــزة إنفـــاذ       
ات، علـى القيـام بـذلك    خـدِّر القانون واجلمارك ومكافحة امل

  . دون تأخري

__________ 

)٢٦(  www.incb.org/documents/Publications/PressRelease/  
PR2014/press_release_300414.pdf. 
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   احلكومات املسجَّلة لدى نظام اإلخطار حبوادث السالئف (نظام "بيكس") واملستخِدمة له   - ٢اخلريطة 

  )٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١(حىت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   
  

املشروعة يف السالئف  التجارة نطاق  - رابعاً
      هبا تِّجاراهات يف االوآخر االجت

ــدِّ  -٨٠ ــيقــ ــذا الفصــ ــةً لم هــ ــةً حملــ عــــن االجتاهــــات  عامــ
رات الرئيســية يف جمــال التجــارة املشــروعة بالســالئف   والتطــوُّ
م غري املشـروع هبـا، ولـيس ذلـك فحسـب، بـل يقـدِّ        تِّجارواال
رات الرئيسـية علـى مـدى فتـرة السـنوات      للتغيُّ ضاً استعراضاًأي

اخلمس اليت بـدأت باعتمـاد اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل       
. وهــو بــذلك يهــدف إىل املســامهة يف حتســني  ٢٠٠٩يف عــام 
على السالئف منذ  احلصولالراهنة وتغيُّر منط  تحدِّياتفهم ال
ــام  ــى املســتوى ا   ٢٠٠٩ع ــة، عل ــراءات الالزم ــوطين ، واإلج ل

  نة يف الفصل الثاين.  واإلقليمي والدويل، املبيَّ
ــ  - ٨١ ص هــذا الفصــل املعلومــات عــن املضــبوطات   ويلخِّ

وحاالت التسريب أو حماولة التسريب من التجـارة الدوليـة،   
ات غـري املشـروع.   خـدِّر وكذلك األنشـطة املرتبطـة بصـنع امل   

 ن النظــر يف البيانــات يف ســياق مــا حيــدث مــن عــام إىلويتعــيَّ
ــة  ــر، نتيجــ ــن جانــــب  آخــ ــاق يف اإلبــــالغ مــ ــدم االتســ  لعــ

رات كبرية يف بيانـات املضـبوطات املبلـغ    احلكومات، من تغيُّ

ــدهبــا، وكــذلك يف ضــوء كــون مضــبوطات الســالئف      جيسِّ
دة نتائج الضبطيات املنفـردة الكـبرية واملبـادرات احملـدَّ     عموماً

ــاذ        ــزة إنف ــة وأجه ــزة الرقابي ــا األجه ــيت تضــطلع هب ــدف ال اهل
عـن  فضـالً  ات. وخـدِّر ضـبطيات امل  جتسِّـده لقانون أكثـر ممـا   ا

ما تكـون نتيجـة تعـاون     ضبطيات السالئف كثرياً فإنَّ ،ذلك
ــن    ــدد م ــني ع ــدانب ــي أن يســاء تفســري   البل ــذلك ال ينبغ ، ول

ن، أو أن يبـالغ يف  حدوث الضبطيات وحجمهـا يف بلـد معـيَّ   
يف احلالـة  تقدير أمهية حدوثها فيه، يف تقييم دور البلد املعـين  

  السالئف.  ب تِّجارالعامة لال
ة يف اجلـدولني األول والثـاين   دَرجـ ولعدد من املـواد امل   - ٨٢

اســــتخدامات مشـــروعة واســــعة   ١٩٨٨مـــن اتفاقيــــة ســـنة   
تداول كميات كبرية منـاظرة مـن تلـك املـواد      االنتشار، ويتمُّ

علــى الصــعيد الــدويل (لالطــالع علــى قائمــة باالســتخدامات  
مـا   كـثرياً ملـواد، انظـر املرفـق احلـادي عشـر). و     الشـائعة هلـذه ا  

ة يف اجلــدول األول دَرجـ تكـون نســبة مـا ُيضــبط مـن املــواد امل   
صغرية مقارنة بالتجـارة الدوليـة يف هـذه     ١٩٨٨التفاقية سنة 

املواد حبسب ما تبلغ به احلكومات. ومتثل املضبوطات احمللية، 
فيـه   متَّالذي املضبوطات اليت يفاد بأهنا نشأت داخل البلد  أْي

لدى نظام "بيكس" املسجَّلة غري احلكومات 
احلكومات املسجَّلة لدى نظام "بيكس"
ودخلته مرة واحدة
احلكومات املسجَّلة لدى نظام "بيكس"

مرة ٢٠- ٢ودخلته 
احلكومات املسجَّلة لدى نظام "بيكس"

مرة ٥٠- ٢١ودخلته 
كومات املسجَّلة لدى نظام "بيكس"احل

مرة ٥٠ودخلته أكثر من  لنهائية بني ال تنطوي على أيِّ إقرار أو قبول رمسي من جانب األمم املتحدة. ومل ُتحدَّد بعد احلدود ا هذه اخلريطةاحلدود واألمساء املبيَّنة والتسميات املستخدمة يف 
فق الطرفان بعُد على الوضع ل تقريبا خط املراقبة يف جامو وكشمري الذي اتفقت عليه اهلند وباكستان. ومل يتَّع ميثِّواخلط املتقطِّ السودان وجنوب السودان.

  شمالية حول السيادة على جزر فوكالند (مالفيناس).وهناك نزاع بني حكوميت األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا لعظمى وآيرلندا الالنهائي جلامو وكشمري. 
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ضبطها وبذلك تكون قـد حـدثت خـارج إطـار نظـام الرصـد       
الدويل لتجارة السالئف، نسبة كبرية مـن مجيـع املضـبوطات،    

يف املائــة (مــن  ٩٥يف املائــة ومــا يقــرب مــن  ٣٠تتــراوح بــني 
دة أو جمموعــة بالســليفة احملــدَّ حيــث عــدد الضــبطيات)، رهنــاً

ــة (انظــر الشــك الســالئف احملــدَّ  أنَّ ل اخلــامس). كمــا  دة املعني
الكيمياويات اليت جتري التجـارة هبـا علـى نطـاق واسـع، مثـل       

 ،ة يف اجلــدول الثــاين وبرمنغنــات البوتاســيومدَرجــاملــذيبات امل
السـائب (اخلـام)،    ماواإليفيدرين والسودوإيفيدرين يف شكله

ما ُتضبط يف األسواق احمللية بتواتر أكرب من تواتر ضـبط   غالباً
جتــري التجــارة الدوليــة فيهــا علــى نطــاق أكثــر       املــواد الــيت  

  حمدودية، مثل السافرول وامليثيلني ديوكسي فينيل بروبانون.
ــوب       - ٨٣ ــى الصــعيد اإلقليمــي، وباســتثناء شــرق وجن وعل

الغالبية العظمـى  أنَّ شرق آسيا وغرب آسيا وأوقيانوسيا، يفاد ب
من املضبوطات تنشأ من داخل نفس البلـد املبلـغ عـن الضـبطية     

انظر املضبوطات املبلغ عنـها باعتبارهـا مـن منشـأ "حملـي"، يف      (
). وغالباً ما ُيبلغ عن الكميات اليت تضـبط يف شـرق   ٢اجلدول 

وجنوب شرق آسيا باعتبارهـا نشـأت داخـل تلـك املنطقـة أو،      
ــة جنــوب آســيا اجملــاورة، يف حــني      ــل، مــن منطق أنَّ بدرجــة أق

مهــا بأهنــا الكميــات الــيت تضــبط يف غــرب آســيا يبلــغ عــن معظ 
يف تلــك املنطقــة، أو، إىل حــدٍّ أقــل، يف شــرق وجنــوب  نشــأت

ــيت تشــري       ــدة ال ــة الوحي ــا. وأوقيانوســيا هــي املنطق شــرق أوروب
ــارير فيهــا إىل   نســبة أكــرب مــن املضــبوطات نشــأت يف     أنَّ التق

  منطقة أخرى (شرق وجنوب شرق آسيا). 
    

املواد املستخَدمة يف صنع املنشِّطات   - ألف
    نية بصفة غري مشروعةاألمفيتامي

  املواد املستخَدمة يف صنع األمفيتامينات   
    بصفة غري مشروعة

جتري التجارة دوليا على نطاق واسـع يف العديـد مـن      -٨٤
السالئف اليت ميكـن أن تسـتخدم يف صـنع األمفيتامينـات غـري      

األمفيتـــامني وامليثامفيتـــامني). وخـــالل الفتـــرة   املشـــروع (أْي
بلداً مصدِّراً نظـام   ٤٣ر، استخدمت سلطات املشمولة بالتقري

صــفقة تتعلــق  ٦ ٤٠٠بــن أوناليــن لإلبــالغ عمَّــا يقــرب مــن  
بشــحنات مــن املــواد املدَرجــة يف اجلــدول األول التفاقيــة ســنة 

، مبـا فيهـا   األمفيتامينيةاليت هي من سالئف املنشِّطات  ١٩٨٨
  شحنة واحدة من الفينيل أسيتو أسيتونيتريل.

    ن والسودوإيفيدرين اإليفيدري  - ١  
    التجارة املشروعة    

ــالتقرير، أرســـلت الـــدول     -٨٥ خـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـ
إشـعار سـابق للتصـدير مـن خـالل       ٥ ٠٠٠املصدِّرة أكثر من 

عـــــن شـــــحنات مـــــن اإليفيـــــدرين     أوناليـــــننظـــــام بـــــن  
والسودوإيفيدرين، يف شكل سـائب ويف شـكل مستحضـرات    

ا جمموعــه أكثــر مــن ات تتعلــق مبــشــعارصــيدالنية. وكانــت اإل
طنــــــا مــــــن  ١٣٠طنــــــا مــــــن الســــــودوإيفيدرين و ١ ٠٣٠

اإليفيــدرين. وكانــت شــحنات اإليفيــدرين والســودوإيفيدرين 
بلــداً  ١٦١بلــداً وإقليمــاً مصــدِّراً ومتَّجهــة إىل  ٤١ناشــئة مــن 

  وإقليماً مستورداً.  
وبعــد فتــرة طويلــة متَّ خالهلــا الكشــف عــن عــدد قليــل   - ٨٦

ت التســريب مــن التجــارة الدوليــة املشــروعة،  جــدا مــن حمــاوال
يشري عدد مـن احلـاالت الـيت لوحظـت خـالل الفتـرة املشـمولة        

ــالتقرير ــاولون احلصـــول علـــى   يزالـــوناملهـــرِّبني ال أنَّ إىل  بـ حيـ
  املشروعة.  اإليفيدرين من خالل قنوات التجارة

ــد. ويف        -٨٧ ــذه الشــحنات يف اهلن ــن ه ــدد م ــد نشــأ ع وق
ــان  ــحنات، كــ ــدير  إحــــدى الشــ ــزم تصــ ــغ مــــن  ٣٠يعتــ كــ

الســودوإيفيدرين إىل هنــدوراس، الــيت هــي بلــد حظــر اســترياد 
. وبعـــد تقـــدمي ٢٠٠٩هـــذه املـــادة منـــذ كـــانون الثاين/ينـــاير  

اعتراضـاً مـن خـالل نظـام بـن أوناليـن، تلقـت مـن          هندوراس
  اهلند مجيع الوثائق ذات الصلة لدعم حتقيقاهتا.

عـن طريـق نظـام    ويف قضية مماثلة، اعترضت زمبـابوي    - ٨٨
كـغ مـن السـودوإيفيدرين     ٧٥بن أونالين علـى شـحنة قـدرها    

ناشـــئة يف اهلنـــد. وأكـــدت نتيجـــة التحقيـــق الـــذي أجـــري يف  
املستورد مل يقدِّم طلباً للحصول علـى إذن اسـترياد   أنَّ زمبابوي 

للمادة ومل يكن مأذوناً له بالتجارة فيها. ومل ُيسمح بأن متضي 
كـغ مـن    ١٥٠يف اهلنـد تشـتمل علـى    قُدماً شحنة أخرى ناشئة 

ــدا، أل  ــة إىل أوغنـ ــدرين ومتَّجهـ ــة  نَّ اإليفيـ ــلطات األوغنديـ السـ
تـرخيص اسـترياد بشـأهنا.     أوضحت أنه مل ُيطلـب أو ُيمـنح أيُّ  

ــائق ذات الصــلة إىل      ــد الوث ــدَّمت اهلن ــا، ق ــالتني كلتيهم ويف احل
وتذكِّر اهليئـة  السلطات يف زمبابوي وأوغندا لدعم حتقيقاهتما. 

املهرِّبني ميكن أن أنَّ السلطات املختصة بأن تكون على علم ب
يسيئوا استخدام أمساء الشـركات املشـروعة للحصـول علـى     

  . املواد لصنع املخدِّرات غري املشروع



بھا تِّجارفي اال جاھاتالمشروعة في السالئف وآخر االت التجارة نطاق  - الفصل الرابع  
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(Pseudo)ephedrines (any form)
Table II solventsª
Pseudoephedrine (any form)
Acetone
Bulk (pseudo)ephedrines
Potassium permanganate
Hydrochloric acid
Ephedrine
Sulphuric acid
Toluene
Methyl ethyl ketone
Bulk pseudoephedrine
Acetic anhydride
Bulk ephedrine
Ethyl ether
Preparations of (pseudo)ephedrines
Preparations of pseudoephedrine
Ergotamine
Preparations of ephedrine
Piperonal
Ergometrine
Phenylacetic acid
Piperidine
Norephedrine
Anthranilic acid
Safrole and 3,4-MDP-2-P
Safrole
1-Phenyl-2-propanone
N-Acetylanthranilic acid
Lysergic acid
Isosafrole
3,4-MDP-2-P

Number of mentionsb

Number of mentions in form D of trade 
in scheduled precursors, by substance

94%

85%

82%

50%

31%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Table II solventsª

Potassium
permanganate

Bulk ephedrine and
 pseudoephedrine

Acetic
anhydride

Preparations of
 (pseudo)

ephedrines

Safrole and
 3,4-MDP-2-P

Proportion of seized precursorsc reportedly originating 
within the country of seizure

Percentage by number of seizures Percentage by quantity seized

cc

مقارنة باحلصول عليها من املصادر احمللية  الكيمياويات السليفةحجم التجارة الدولية املشروعة يف   - لشكل اخلامسا
  ٢٠١٣- ٢٠٠٩اض غري مشروعة، ألغر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يثيل إيثيل كيتون والتولوين.املاألسيتون وإيتر اإليثيل و  (أ)  
 ساب كل مرةتحاة، يتم متعدِّديتم احتساب كل مرة ُيبلغ فيها البلد عن جتارة دولية يف املادة. وإذا أبلغ البلد عن جتارة يف نفس املادة يف سنوات   (ب)  

أبلغ يف  د)، وإذا كان البلد املعين ق)اخلام( السائب والسودوإيفيدرين )اخلام( السائب (مثل اإليفيدرين ذُكرت فيها على حدة. ويف حال جتميع مواد خمتلفة معاً
  ساب ذلك على أنه ذكر مرة واحدة فقط هلذه الفئة.تحاسنة معنية عن التجارة يف واحدة على األقل من تلك املواد، يتم 

عن جمموع املضبوطات من كل سليفة، وباإلضافة إىل ذلك، تقدمي بيان تفصيلي وفقاً  سنويا يف االستمارة دالُيطلب من البلدان أن تبلغ   (ج)  
بيانات تسمح  املواد اليت توافرت عنهاسوى يف الشكل  ومل يدرجإىل التقارير اليت قُدِّم بشأهنا بيان تفصيلي كامل. حصرا للمنشأ. ويستند هذا الشكل 

      حتليل مفيد.إجراء ب

النسبة املئوية
الضبطياتعدد حسب   

النسبة املئوية 
لكميات املضبوطةحسب ا  

عدد املرات اليت ذُكرت فيها يف االستمارة دال التجارةُ
 لة، حسب املادةيف السالئف اجملدَو

 اليت أُبلغ بأهنا ناشئة  (ج)نسبة السالئف املضبوطة
 من داخل البلد اليت ُضبطت فيه

بروبانون- ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل- ٤ ،٣
اإليسوسافرول
محض الليسرجيك

األنترانيلأسيتيل - نمحض 
بروبانون- ٢- فينيل- ١

السافرول
بروبانون- ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل- ٤ ،٣السافرول و

األنترانيلمحض 
النورإيفيدرين
نيالبيبرييد

محض فينيل اخلل
اإليرغومترين
البيبريونال
مستحضرات اإليفيدرين
اإليرغوتامني
مستحضرات السودإيفيدرين

(سودو) إيفيدرينالمستحضرات 
إيتر اإليثيل

السائبيفيدرين اإل
أهنيدريد اخلل

السائبالسودوإيفيدرين 
ميثيل إيثيل كيتون
التولوين
محض الكربيتيك
اإليفيدرين

كيدروكلورياهلمحض 
برمنغنات البوتاسيوم

(سودو) إيفيدرين اخلاملـا
األسيتون

(يف أي شكل) السودوإيفيدرين
(أ)املذيبات الواردة يف اجلدول الثاين

أي شكل)يف ن ((سودو) إيفيدريالـ

(ب)مرات اإلبالغعدد 
 

ميثيلني-٤ ،٣السافرول و
- ٢- ديوكسي فينيل

  بروبانون
  
  

 مستحضرات
  (سودو) إيفيدرينـال
  
  
  

  أهنيدريد اخلل
  
  
  
  

 السائباإليفيدرين
 والسودوإيفيدرين السائب

  
  
  
  

  برمنغنات البوتاسيوم
  
  
  
  

املذيبات الواردة يف
  (أ)اجلدول الثاين
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  ة يف اجلدولني األول والثاين، حسب املنشأ املبلغ عنه، دَرجامل الكيمياويات السليفةمضبوطات   - ٢اجلدول 
٢٠١٣- ٢٠٠٩ 

منطقة البلد املبلغ (الذي 
 متت فيه الضبطية)

  املنشأ املبلغ عنه 
 بالنسبة املئوية)(

عدد 
الضبطيات  أفريقيا حملي

كا أمري
الوسطى 
واجلنوبية 
 يبـوالكاري

شرق 
وجنوب 
شرق 
 آسيا

شرق 
وجنوب 
شرق 
 أوروبا

أمريكا 
أوقيانوسياالشمالية

جنوب 
 آسيا

أوروبا 
الغربية 
والوسطى

غرب 
 آسيا

 ٣ (أ) (أ) (أ) (أ) (أ) (أ) (أ) (أ) (أ) (أ) أفريقيا

أمريكا الوسطى واجلنوبية 
 ١ ١٩٦ – – ٠ – ٠ – ٠ ٠ – ٩٩ يبـوالكاري

 ٧٥ – – ٣٦ – – – ٥٦ ٤ – ٤ شرق وجنوب شرق آسيا

شرق وجنوب شرق 
 ١ ٥٥٥ ٢ ٦ ٠ – ٠ ٢٣ ٠ – ٠ ٦٩ أوروبا

 ١٩٣ – – – – – – – – – ١٠٠ أمريكا الشمالية

 ٣ ١١٢ ١ ١٠ ٢ ٠ ١٧ ٠ ٤٤ ٠ ١ ٢٤ أوقيانوسيا

 ٥٤ – – – – – – – – – ١٠٠ جنوب آسيا

 ٦٩٣ ١ ٤ ٣ – ٢ ١ ١ ٠ – ٨٨ أوروبا الغربية والوسطى

 ٢١٣ ٧٥ – – – – ٢٢ ٤ – – – غرب آسيا
  

 ،معاً يف االعتبارتؤخذ  ةخمتلف مواد إنَّالتقارير اليت ذُكر فيها بيان تفصيلي ثابت باملضبوطات. وحيث سوى يف االعتبار مل يوضع : ملحوظة  
صفر، يف حني ميكن أن تظهر قيمة إجيابية ال) إىل - وتشري الشرطة ( املضبوطة.اإلمجالية النسبة املئوية تستند إىل عدد احلاالت، وليس إىل الكمية  فإنَّ

  النسب املئوية جرى تدويرها).نَّ ألاملائة (يف صغرية على أهنا صفر 
  ال تتوفَّر بيانات كافية.  (أ)  

      
 إشــعاراًت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة أيضــاً  وتلقَّــ  -٨٩
إليفيـدرين  مـن ا  كغ ١٠٠للتصدير بشأن شحنة قدرها  سابقاً

الشـركة مل يكـن معروفـا أهنـا سـبق أن      أنَّ ناشئة يف اهلند. ومبا 
استوردت كيمياويات سليفة، طلبت اهليئة من سـلطات إنفـاذ   
القـــانون احملليـــة تأكيـــد مشـــروعية الشـــركة وطلـــب الشـــراء.  

الكونغوليـــة، كـــان العنـــوان املعطـــى عنـــوان   للشـــرطة ووفقـــاً
ال تـزال  صـيدالنية. و مستحضـرات   ُتصنع فيـه أيُّ  مستودع ال

  التحقيقات جارية.
 ةويف الســنوات األخــرية، أصــبحت ملصــر جتــارة كــبري  -٩٠

ــاً يف املستحضــرات الصــيدالنية، املوجَّ  ــة أساس ــدانإىل  ه يف  بل
غــرب آســيا. ويف كــانون يف إىل بلــدان أفريقيــا، ولكــن أيضــاً 

إىل العـراق   مسـبقاً  أرسـلت مصـر إشـعاراً    ٢٠١٤يناير  الثاين/
ير شحنتني مـن املستحضـرات الصـيدالنية حتتويـان     بشأن تصد

. وطلبـت  كـغ  ٣١١قـدرها   السـودوإيفيدرين على كميـة مـن   

ــأنَّ    ــادت ب ــة وقــف الشــحنتني، وأف الشــركة  الســلطات العراقي
  تراخيص استرياد.تصُدر هلا   مل

مـن   كـغ  ٨٤واشتملت شحنة مشـبوهة أخـرى علـى      -٩١
مــن الســودوإيفيدرين يف شــكل مستحضــر صــيدالين، مرســلة  

أنَّ بلجيكا إىل الكويـت. وأبلغـت السـلطات الكويتيـة اهليئـة بـ      
الشركة املستوردة مل تطلب شراء املادة. ومنذ أن بـدأ االحتـاد   

 اإلشـعار السـابق  األورويب استخدام نظام بن أونالين إلرسـال  
ــة    شــحناتبشــأن لتصــدير ل املستحضــرات الصــيدالنية احملتوي

تقـوم البلـدان املسـتوردة    على اإليفيدرين أو السودوإيفيدرين، 
ــد مــن الشــحنات مــن خــالل النظــام علــى      بوقــف عــدد متزاي

  تراخيص استرياد. أساس عدم وجود
للتصدير بشـأن تصـدير    سابقاً إشعاراًوأرسلت سويسرا   -٩٢
إىل بـاراغواي. وبعـد اعتـراض     مـن السـودوإيفيدرين   كغ ١٢٥

السلطات املختصة يف باراغواي على الشحنة من خالل نظـام  



بھا تِّجارفي اال جاھاتالمشروعة في السالئف وآخر االت التجارة نطاق  - الفصل الرابع  
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الشـــركة أنَّ أوناليـــن، أبلغـــت تلـــك الســـلطات اهليئـــة بـــ بـــن
بعــد ومتَّ ص هلــا باســتخدام املــادة.  مســجلة ولكــن غــري مــرخَّ 

  الشحنة.   وقفذلك 
ــايو   - ٩٣ ــة    ٢٠١٤ويف أيار/م ــت شــركة تصــدير كندي طلب

والتمسـت السـلطات   لتصدير اإليفيـدرين إىل إسـبانيا.    ترخيصاً
إسبانيا من أجل التحقق الكندية الدعم من اهليئة إلقامة اتصال ب

ســبانية إلالســلطات ا متوقــدَّمــن مشــروعية طلــب الشــراء.    
الشــركة املســتوردة هلــا صــالت بشــركة   أنَّ معلومــات مفادهــا 

طهـا يف  بسـبب تورُّ  ٢٠١١أخرى كانت قد حوكمت يف عام 
ــدرين مــن الصــني      أنشــطة غــري مشــروعة، وهــي اســترياد اإليفي

روفة يف املغـرب ُيـزعم   وكندا إلعادة تصديره إىل شركة غري مع
، وتعلـن عنـها   زائفـاً  األوعيـة ومسـاً   ُمسِـ أهنا تعيد تعبئة املـادة، وتَ 

يف اجلمارك، ليعاد تصديرها إىل القـارة األمريكيـة.    زائفاً إعالناً
  جتري حتقيقاهتا. وال تزال سلطات البلدين كليهما

مــن  كــغ ٥٠٠نــام وقــف شــحنة مــن يــت وطلبــت في  -٩٤
فيدرين قادمة من سـنغافورة. وأُرسـل   هيدروكلوريد السودوإي

  نظام بن أونالين. إشعار وقف الشحن عن طريق
  

    غري املشروع  تِّجاراال  
مضبوطات اإليفيـدرينات هـي أكثـر     ميكن أن يقال إنَّ  -٩٥

مــن بــني مضــبوطات الســالئف املختلفــة.   املضــبوطات انتشــاراً
 بلــداً ٧٨ل مــا جمموعــه ، ســج٢٠١٣َّ-٢٠٠٤ الفتــرةفخــالل 

ــاًوإقل ــدرين و/أو الســودوإيفيدرين (يف    يم ــن اإليفي ضــبطيات م
أو يف شــكل مستحضــر صــيدالين) منــها  )خــامســائب (شــكل 
أجرت مثل هذه الضبطيات مرة واحـدة علـى    وإقليماً بلداً ٥٥

ــرة   ــداً ٧١و، ٢٠٠٨-٢٠٠٤األقــل يف الفت أجــرت  وإقليمــاً بل
 ٢٠٠٩مثل هذه الضبطيات مـرة واحـدة علـى األقـل مـن عـام       

ــاعداً ــلطات    فصـ ــبطت سـ ــرية، ضـ ــة األخـ ــني اجملموعـ ــن بـ . ومـ
أو يف وقـت الحـق    ٢٠٠٩هذه املواد يف عـام   وإقليماً بلداً ١٨

معظـم البلـدان الـيت أبلغـت عـن      أنَّ كما لة األوىل. للمرة املسجَّ
أيضـاً عـن مضـبوطات     أفـادت  مضبوطات من السـودوإيفيدرين 

أن مل يكن من غري املـألوف  من جهة أخرى، من اإليفيدرين. و
تبلـغ البلــدان عـن مضــبوطات مـن اإليفيــدرين ولكـن لــيس مــن     

ــه ال ميكــن  (انظــر الشــكل الســادس)  الســودوإيفيدرين ــد أن . بي
للميل إىل تصـنيف   جتسيدد استبعاد أن يكون النمط األخري جمرَّ

مضـــبوطات املـــادتني كلتيهمـــا، دون متييـــز بينـــهما، باعتبارهـــا 
  مضبوطات إيفيدرين.  

األقاليم اليت ُسجِّلت ولبلدان عدد ا  - الشكل السادس
  ٢٠١٣- ٢٠٠٤فيها مضبوطات من اإليفيدرين، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــدرين والســودوإيفيدرين      - ٩٦ وبلغــت مضــبوطات اإليفي
ــام  ــابع)   ٢٠٠٩ذروة يف ع ــر الشــكل الس ــن (انظ  حيــث، م

عدد البلدان املبلغة ومـن حيـث جممـوع الكميـات املضـبوطة      
زت دوليــة خاصــة ركَّــ علــى الســواء، بــالتزامن مــع عمليــات 

ت أقـــل مـــن ذلـــك بكـــثري منـــذ وظلَّـــ؛ علـــى هـــاتني املـــادتني
  العام.  ذلك
وكانت أمريكا الشمالية وشرق وجنوب شرق آسـيا    -٩٧

منــــذ فتــــرة طويلــــة أبــــرز املنــــاطق مــــن حيــــث مضــــبوطات 
، شــــكَّلت ٢٠٠٨-٢٠٠٤اإليفيــــدرينات. وخــــالل الفتــــرة 

ات العامليـة مـن   يف املائـة مـن املضـبوط    ٩٠هاتان املنطقتان معاً 
اإليفيـــدرين والســـودوإيفيدرين الســـائبني (اخلـــام)، وشـــكَّلت  
أمريكــا الشــمالية وحــدها أكثــر مــن ثُلثــي اإلمجــايل. وخــالل    

ــرة  ــدرينات  ٢٠١٣-٢٠٠٩الفتـ ــبوطات اإليفيـ ، كانـــت مضـ
ــر تشــتُّتاً، حيــث أُبلــغ عــن ضــبط مــا يقــرب مــن      الســائبة أكث

ــة خــارج هــات    ٤٠ ــة اإلمجالي ــة مــن الكمي ني املنطقــتني. يف املائ
ــدرينات      ــبوطات اإليفيـ ــت مضـ ــبية، حتوَّلـ ــة النسـ ــن الناحيـ ومـ

من أمريكا الشمالية إىل املنـاطق   ٢٠٠٩السائبة قليالً منذ عام 
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اجملــاورة يف أمريكــا الوســطى والكاريـــيب وأمريكــا اجلنوبيــة،      
وازدادت يف مناطق أخرى مل تكن مرتبطـة سـابقاً بقـدر كـبري     

ثامفيتـامني أو تعاطيـه، مـن بينـها     من الصنع غـري املشـروع للمي  
جنوب آسـيا وغـرب آسـيا. ومـع ذلـك فقـد شـكَّلت أمريكـا         

أكثــر مــن ثلــث  ٢٠١٣-٢٠٠٩الشــمالية علــى مــدى الفتــرة 
  مضبوطات اإليفيدرينات السائبة.  

  
املضبوطات العاملية من اإليفيدرين   - الشكل السابع

، حسب املنطقة، )اخلامالسائبني (والسودوإيفيدرين 
٢٠١٣- ٢٠٠٤  

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

ــى نطــاق       -٩٨ ــدرين والســودوإيفيدرين عل وُيضــبط اإليفي
واسع أيضاً يف شكل مستحضرات صيدالنية. وكـان متوسـط   

ــة ــغ    (٢٧)كمي ــدرين والســودوإيفيدرين املبل مستحضــرات اإليفي
أكثــر  ٢٠١٣-٢٠٠٩ الفتــرةعلــى مــدى  ســنوياعــن ضــبطها 

__________ 

بناًء فقط على احلاالت اليت تسمح فيها املعلومات املتاحة   )٢٧(
 بتحويل الكمية إىل الوزن.

ــرة      ــالل الفتــ ــط خــ ــتوى املتوســ ــعاف املســ ــة أضــ ــن مخســ   مــ
(٢٨) .٢٠٠٨-٢٠٠٦  

علـى السـواء،   السائبة ويف حالة املستحضرات واملواد   -٩٩
 احلصـول اجتاه متزايد إىل  ٢٠٠٩يبدو أنه كان هناك منذ عام 

على اإليفيدرينات ألغراض غـري مشـروعة مـن املصـادر احملليـة      
وليس مـن البلـدان األخـرى؛ فمـن بـني املضـبوطات يف الفتـرة        

طات الــيت أفــاد البلــد ، ارتفعــت نســبة املضــبو٢٠١٣-٢٠٠٩
بالسنوات السابقة، فبلغـت   املبلغ بأهنا ناشئة يف أراضيه مقارنةً

يف املائـة   ١٠مـن   يف املائة يف حالة املستحضرات (صعوداً ٣١
ــام   ــل عـ ــواد    ٨٨) و٢٠٠٩قبـ ــة املـ ــة يف حالـ ــائبة يف املائـ السـ

). وميكـن  ٢٠٠٨-٢٠٠٤يف املائة يف الفترة  ٧٥من  اً(صعود
الزديـــاد الفعاليـــة يف احلـــد مـــن     اســـاًأن يكـــون ذلـــك انعك 

   احلدود.التسريب عرب
أنَّ على الرغم من ذلـك، تشـري البيانـات املتـوفرة إىل       -١٠٠

احلصـــول علـــى املستحضـــرات احملتويـــة علـــى اإليفيـــدرينات  
سـم بطـابع عـاملي أكثـر مـن      ألغراض غري مشروعة ال يـزال يتَّ 

فخـالل  . (انظـر الشـكل الثـامن)    السـائبة احلصول على املـواد  
ــرة  ــي     ٢٠١٣-٢٠٠٩الفت ــن ثلث ــر م ــر أكث ــاء أث ، أمكــن اقتف

مضبوطات املستحضرات (مـن حيـث الكميـة) إىل بلـد آخـر      
غري البلد املبلغ. ومـع ذلـك فحـىت هـذه املضـبوطات أظهـرت       

بتعــبري أدق، مــن  ل حنــو أمنــاط أكثــر حمليــة، أيْ حتــوُّحــدوث 
الـوزن  األمناط األقاليمية إىل األمنـاط اإلقليميـة. وعلـى أسـاس     

الكلــي للمضــبوطات، كــان معظــم هــذه احلــاالت قبــل عــام    
ــق مبستحضــرات   ٢٠٠٩ ــة    متَّيتعل ــا مــن منطق احلصــول عليه

ســيما الكميــات الــيت ضــبطت يف أوقيانوســيا،      أخــرى (وال
الناشئة يف شرق وجنوب شرق آسيا)، يف حني أنـه يف الفتـرة   

كانت غالبية املضبوطات مـن اإليفيـدرينات    ٢٠١٣-٢٠٠٩
احلصـول عليهـا مـن داخـل املنطقـة       متَّيف بلد آخر قـد   الناشئة

اصــة بــني البلــدان املختلفــة يف شــرق وجنــوب      خبنفســها (و
  آسيا).    شرق

__________ 

مل يبدأ مجع البيانات عن مضبوطات املستحضرات   )٢٨(
  نية احملتوية على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين الصيدال

، عمالً بقرار جلنة ٢٠٠٦يف دورة اإلبالغ لعام   إالَّ
 .٤٩/٣املخدِّرات 
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ــام   -١٠١ ــغ ٢٠١٣ويف عــ ــداً ٣٣، أبلــ ــاً بلــ ــى  وإقليمــ علــ
ــغ     ــدرين، أبل ــها  ٢١االســتمارة دال مبضــبوطات مــن اإليفي من

ــدرين    ــن اإليفي ــن   ١٧والســائب مبضــبوطات م مبضــبوطات م
عــــن  وإقليمــــاً بلــــداً ٢٥ضــــرات اإليفيــــدرين. وأبلــــغ مستح

ــغ    ــودوإيفيدرين، أبلــ ــن الســ ــبوطات مــ ــن   ١٥مضــ ــها عــ منــ
ــودوإيفيدرين   ــن الســـ ــبوطات مـــ ــائب مضـــ ــن  ١٤والســـ عـــ

  مضبوطات من مستحضرات السودوإيفيدرين.  

وعلى الصـعيد العـاملي، بلغـت مضـبوطات اإليفيـدرين        - ١٠٢
ــا ٤٣والســودوإيفيدرين  ــون طن قــرص كــان   ، عــالوة علــى ملي

بلدان عن مضـبوطات   ٧حمتواها الصايف غري معروف. وأبلغت 
ــا،     ــتراليا، وأوكرانيـ ــي: أسـ ــر، وهـ ــد أو أكثـ ــن واحـ ــدرها طـ قـ

ــا العظمـــى  املووالصـــني، واملكســـيك،  ــة املتحـــدة لربيطانيـ ملكـ
  والواليات املتحدة. واهلند، يرلندا الشمالية، وآ

    
  

بلغ ، حسب منطقة البلد امل٢٠١٣- ٢٠٠٩رين والسودوإيفيدرين، بيان تفصيلي ملضبوطات اإليفيد  - الشكل الثامن
  مقارنة باملستحضرات(اخلام) السائبة حتديده)، املواد  متَّوحسب املنشأ (عندما يكون قد 

  
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  

ــام     -١٠٣ ــني يف عـ ــت الصـ ــبوطات   ٢٠١٣وأبلغـ ــن مضـ عـ
طنـان  أ ٥,٧، والسائب (اخلام) إليفيدرينامن طنا  ١١قدرها 

ــدرين، و  ــرات اإليفيـــــ ــن مستحضـــــ ــغ ٩٠٨مـــــ ــن  كـــــ مـــــ
. ويف كـانون األول/ديسـمرب   )اخلامالسائب (السودوإيفيدرين 

ــة    ٢٠١٣ ــبرية يف قريـ ــة كـ ــينية عمليـ ــلطات الصـ أطلقـــت السـ
ــدونغ، أدَّ   ــة غوانغــ ــغ مبقاطعــ ــة لوفينــ ــي يف منطقــ ت إىل بوشــ

طـن   ١٠٠أطنان من امليثامفيتـامني وحنـو    ٣مصادرة أكثر من 
املـــادة األوليـــة أنَّ ضـــح مل يعلـــن عنـــها. واتَّ مـــن كيمياويـــات

ــادة     ــت املــ ــدرين كانــ ــناعة اإليفيــ ــية لصــ ــو -٢الرئيســ برومــ
مـن   بروبيوفينون، وهي مادة أُخضعت للمراقبة الوطنية اعتباراً

  .  ٢٠١٤أيار/مايو  ١٢

 قرابـة وضبطت السلطات الفلبينيـة، بنـاء علـى بـالغ،       -١٠٤
ية غـري موسـومة   من اإليفيدرين يف أكياس بالسـتيك  كغ ٢٥٠

ــاكي. وال ُيعــرف     ــة باراني كانــت موجــودة يف ســيارة يف مدين
  اليت تسربت منها.   النقطةمنشأ املادة أو 

وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، كــان هنــاك عــدد   -١٠٥
متزايد من حاالت تسـريب اإليفيـدرينات أو حماولـة تسـريبها     

 /تشـرين الثـاين  ومنـذ  ذات صلة بشـركات يف غـرب أفريقيـا.    
الل نظـــام بـــيكس عـــن ثالثـــة مـــن خـــ أُبلـــغ ٢٠١٣نـــوفمرب 

حــــوادث متعلقــــة باإليفيــــدرين يف نيجرييــــا. وعلــــى وجــــه  
ــبتمرب  متَّاخلصــوص،  ــترياد  ٢٠١٤يف أيلول/س ــغ ٢٥٠اس  ك

 املستحضرات  املواد اخلام
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إىل نيجرييا مـن   مشروعةبصفة من هيدروكلوريد اإليفيدرين 
اهلند من جانب شـركة عمـد مالكهـا بعـد ذلـك إىل تسـريب       

إضـافية ملشـتر حمتمـل.     كـغ  ٢٥حـاول بيـع   بنجاح و كغ ٢٧
مـن   كغ ٢٢٣البالغة ية املتبقِّى التحقيق إىل ضبط الكمية وأدَّ

ــبط خمتـــربات    ــاً عـــن ضـ ــا أيضـ ــدرين. وأبلغـــت نيجرييـ اإليفيـ
، ليصل إمجايل عـدد  ٢٠١٤ية إضافية يف عام ميثامفيتامني سرِّ

ــه     ــروف أنـ ــا املعـ ــة هبـ ــق املرتبطـ ــرية واملرافـ ــربات السـ  متَّاملختـ
  سبعة.    كيكها يف هذا البلد إىلتف

ت اهليئـــة عـــدة رســـائل مـــن  ، تلقَّـــ٢٠١٣ويف عـــام   - ١٠٦
بيساو حتاول إثبات احتياجٍ سـنويٍ مشـروعٍ   - شركة يف غينيا

جديــــد للســــودوإيفيدرين، بغيــــة زيادتــــه مــــن صــــفر إىل      
ــغ  ٦  ٠٠٠ ــكـ ــة . وأكَّـ ــركة أنَّ دت التحقيقـــات الالحقـ الشـ
لســودوإيفيدرين لة ولكــن ال يوجــد احتيــاج مشــروع لمســجَّ

هــت يف البلــد وأنــه مل يصــُدر للشــركة تــرخيص اســترياد. ونبَّ 
ومهـا الصـني    –املـادة   هلـذه البلدين املصدِّرين الرئيسيني  اهليئةُ

ر، وطلبت منـهما عـدم تصـدير املـادة     إىل هذا التطوُّ - واهلند 
 نَّد مـــن مشـــروعية طلـــب الشـــراء. وتبـــيَّن أمــن دون التأكُّـــ 

ــةً ضــبطيةً ــدرها الحق ــغ ٣٠٠ ق ــودوإيفيدرين يف   ك ــن الس م
مرتبطـة بـنفس الشـركة    كانـت   ٢٠١٤التفيا يف آذار/مارس 

 ت السلطات الالتفيـة حتقيقـاً  بيساو. واستهلَّ- الكائنة يف غينيا
ــ ــدَّرمسي ــه يف   ا وق ــة. وصــدر تنبي ــة إىل اهليئ مت معلومــات أولي

  ر.  وُّالتط  إطار مشروع بريزم ُيبلغ مجيع املشاركني هبذا
أوقفــت الســلطات  ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير ويف   - ١٠٧

ــدرها    ــحنة قـــ ــدة شـــ ــة املتحـــ ــغ ٢٥٠يف اململكـــ ــن  كـــ مـــ
هيدروكلوريــد اإليفيــدرين بنــاء علــى طلــب مــن الســلطات  

حيتــوي  بربميــلاملختصــة يف ليربيــا. وتعلقــت حادثــة أخــرى  
مــن اإليفيــدرين فُقــد مــن شــحنة مرســلة مــن  كــغ ٢٥علــى 

  يف هذا الصدد.  الدامنرك إىل غانا، وجتري التحقيقات 
وإىل جانــب الصــنع غــري املشــروع للميثامفيتــامني،       - ١٠٨

ميكـــن أيضـــاً أن يكـــون املقصـــود مـــن حمـــاوالت تســـريب      
اإليفيدرينات يف غرب أفريقيـا هـو بيعهـا كأدويـة يف السـوق      

قــد أفــادت كــوت ديفــوار علــى االســتمارة وغــري املشــروعة. 
 مــن املستحضــرات الصــيدالنية كــغ ١,٣دال بضــبط حــوايل 

احملتوية على اإليفيدرين من الباعة اجلائلني الذين يبيعون هذه 
املستحضـــرات دون إذن بتســـويقها. ويفـــاد بأهنـــا هتـــرَّب إىل 

  املنطقة الفرعية.  هذه يف بلدان كوت ديفوار برا من 

ومـــــا زال الوضـــــع املتعلـــــق بســـــالئف املنشِّـــــطات    -١٠٩
، األمفيتامينيــــة يف مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية غــــري واضــــح

توفَّر للهيئـة معلومـات كافيـة لتقيـيم احلالـة. وعلـى الـرغم         وال
العاليــة  التقــديراتمــن الشــواغل الــيت تشــعر هبــا اهليئــة بشــأن   

ــام دون نســبيا لالحتياجــات الســنوية املشــروعة، ظلَّــ    ت األرق
. ويف الوقــت نفســه، ال يــزال البلــد    ٢٠١٠تغــيري منــذ عــام   

بـه   تِّجـار فيتـامني واال متأثرا مبستويات كبرية مـن تعـاطي امليثام  
كــت الســلطات  فكَّ ٢٠١٣وصــنعه غــري املشــروع. ويف عــام   

وضــــبطت مــــا يقــــرب مــــن   صــــغرياً خمتــــرباً ٤٤٥اإليرانيــــة 
أطنــان مــن امليثامفيتــامني، بزيــادة يف احلــالتني كلتيهمــا       ٣,٧

. وهناك دالئل مـن التحلـيالت الكيميائيـة    ٢٠١٢مقارنة بعام 
اإليفيــدرين أنَّ علــى د البلــهــذا الــيت أجريــت بالتعــاون مــع    

ــودوإيفيدرين ُيو ــتني  السـ ــادتني أوليـ ــادة كمـ ــتخدمان عـ  (٢٩)سـ

  للصنع غري املشروع للميثامفيتامني يف هذا البلد.  
وتشهد مضـبوطات املستحضـرات الصـيدالنية احملتويـة       -١١٠

علـــى اســـتمرار إمكانيـــة علـــى اإليفيـــدرين والســـودوإيفيدرين 
ــى     ــيا علــ ــرق آســ ــوب شــ ــرين يف جنــ ــول املتجــ ــذه حصــ هــ

أبلغـت ميامنـار يف االسـتمارة دال بأهنـا      ،املستحضرات. فمـثالً 
أطنـان مـن املستحضـرات الصـيدالنية      ٣,٥ضبطت أكثـر مـن   

مـــن  كـــغ ١٣٠احملتويـــة علـــى الســـودوإيفيدرين وأكثـــر مـــن  
مستحضرات اإليفيـدرين، أفيـد بأهنـا ناشـئة يف تايلنـد واهلنـد.       

مـن  قرص  ٣٠٠ ٠٠٠وأبلغت تايلند عن ضبط ما يقرب من 
ــودوإيفيدرين خمبَّـــ  ــوت    السـ ــاي سـ ــة مـ ــيارة يف منطقـ أة يف سـ

مجيـــع أنَّ مبقاطعـــة تـــاك، علـــى احلـــدود مـــع ميامنـــار. وُزعـــم  
ــراص ــا حــدث يف دورة      األق ــرار م ــى غ ــا، عل نشــأت يف تركي

نفـــس العـــدد مـــن أنَّ ، عنـــدما أُبلـــغ بـــ٢٠١٢اإلبـــالغ لعـــام 
ل ، بصـفة عامـة، ميثِّـ   ولكـن نشأ يف ذلك البلد.  تقريباًاألقراص 

ثالث عام على التـوايل مـن االخنفـاض، مـن أكثـر       ٢٠١٣عام 
ــون قــرص ضــبطت يف عــام    ٥٨مــن  ــا يقــل   ٢٠١٠ملي إىل م

 ر قـد يكــون مرتبطــاً ، وهــو تطــوُّقـرص  ٣٠٠ ٠٠٠قلـيال عــن  
بتشديد الضوابط احمللية عقب املخالفات الكربى املـذكورة يف  

  .  ٢٠١٢  تقرير اهليئة بشأن السالئف لعام

__________ 
)٢٩(  Ali Reza Khajeamiri and others, “Determination of 

impurities in illicit methamphetamine samples seized in 

Iran”, Forensic Science International, vol. 217, Nos. 1-3 

(April 2013), pp. 204-206. 



بھا تِّجارفي اال جاھاتالمشروعة في السالئف وآخر االت التجارة نطاق  - الفصل الرابع  

 

27 

ومـا   كـغ  ٢٧غ كونغ بالصـني عـن ضـبط    وأبلغت هون  - ١١١
، قــرص حتتــوي علــى الســودوإيفيدرين ٦٦٠ ٠٠٠يقــرب مــن 

الوزن) من اإليفيدرين من حيث وكذلك عن كميات مشاهبة (
وجـرى العديـد مـن    سـائب (خـام)    شكلوالسودوإيفيدرين يف 

املبلغ عنها  السائبة إليفيدرين والسودوإيفيدرينا موادضبطيات 
، جهـــة إىل اخلـــارجمتَّات جويـــة يف شـــحنلكميـــات موجـــودة 

معظمها متجه إىل أستراليا؛ وكانت بعض الشحنات عابرة عن 
طريـق هونـغ كونـغ بالصــني، مـن جهـات أخـرى يف الصــني أو       
ــا وأخــرى      ــد؛ وكــان مقصــد إحــدى الشــحنات هــو ماليزي اهلن
نيوزيلندا. ويف املقابل، جرت ضبطيات ملستحضرات صيدالنية 

ني قـادمني، كـانوا يف كـثري مـن     يموجودة يف أمتعـة ركـاب جـوِّ   
ــا؛ و    ــادمني مــن الدوحــة أو عربه ــان ق ــك،  فضــالً األحي عــن ذل

موجـودة  جرت ثالث ضـبطيات ملستحضـرات سـودوإيفيدرين    
 أمتعة الركاب القـادمني واملغـادرين يف نقـاط املراقبـة القائمـة      يف

  بالصني وجهات أخرى يف الصني.  بني هونغ كونغ
ـــ   -١١٢ حنة مــــن أقــــراص وأبلغــــت أملانيــــا عــــن ضــــبط شـ

اإليفيدرين واردة من باكستان عـن طريـق الشـحن اجلـوي يف     
؛ وباملثــل، أبلغــت ســلطات اململكــة املتحــدة عــن  ٢٠١٣ عــام

  يف باكستان. ضبط مستحضرات سودوإيفيدرين ناشئة
وأبلغـت السـلطات يف نيوزيلنـدا عـن زيـادة كــبرية يف        -١١٣

مضــــــبوطات املستحضــــــرات الصــــــيدالنية احملتويــــــة علــــــى 
دوإيفيدرين، مقارنة بالسـنوات السـابقة. ومـا زال معظـم     السو
يف شـــكل العقـــار  يف هـــذه املستحضـــرات، وأساســـاً تِّجـــاراال

ــاك إن يت ــتخدام   ContacNT (كونتـ ــني، باسـ ــأ يف الصـ )، ينشـ
أهنا ختـص   عناوين مرسل إليها هي عناوين سكنية يدَّعى زوراً

ــات      ــيوع عمليـ ــد شـ ــروعة. ويتزايـ ــة مشـ ــركات نيوزيلنديـ شـ
صــعوبة يف  اجلنــاة ال جيــدون أيَّأنَّ رياد الكــبرية، ويبــدو االســت

احلصول على هذه الكيمياويات، كما يتجلى يف أنه ال يوجـد  
تراجـــع ملحـــوظ يف ســـوق امليثامفيتـــامني. وتعتـــرب الســـلطات 
اســـتخدام احملـــيط اهلـــادئ مـــن جانـــب اجلماعـــات اإلجراميـــة 

 كـبرياً  اًخطـر ات غري املشروعة والسالئف خدِّراملنظمة لنقل امل
الكيمياويـات والكواشـف األخـرى    أنَّ على نيوزيلندا. ويبـدو  

الالزمة للصنع غري املشروع للميثامفيتامني يتم احلصول عليهـا  
  سرقة.من خالل وسائل تسريب حملية خمتلفة، من بينها ال

عـــن وجـــود اآلن الكشـــف  متَّأنـــه  وعلـــى الـــرغم مـــن  - ١١٤
ري املشـروعة يف العديـد مـن    ات غـ خـدِّر امليثامفيتامني يف أسواق امل

البلدان األوروبية، ال تـزال اجلمهوريـة التشـيكية أبـرز البلـدان يف      
املنطقــة مــن حيــث الصــنع غــري املشــروع. وقــد أبلغــت ســلطات  

لصنع  غري مشروع خمترباً ٢٦١اجلمهورية التشيكية عن تفكيك 
ــام   ــامني يف ع ــربات    ٢٠١٣امليثامفيت ــذه املخت ــم ه ــان معظ . وك

غرامــا مــن  ٥٠علــى إنتــاج مــا يصــل إىل  قــادراًصــغري احلجــم، 
الكيمياويــــات ومشلــــت امليثامفيتــــامني يف الدفعــــة الواحــــدة.   

مثـــل  دَولـــةكيمياويـــات غـــري جم املختـــرباتاملوجـــودة يف هـــذه 
الفوســــفور األمحــــر واليــــود ومحــــض اهليــــدريوديك ومحــــض  

اجلــدول الثــاين محــض   ة يفدَرجــامل واداملــالفورميــك، وكــذلك 
، وُيفتــرض أهنــا ومحــض الكربيتيــك والتولــويناهليــدروكلوريك 

  .  ااحلصول عليها حملي متَّمجيعا 
وأبلغت سلطات اجلمارك التشيكية عن أهنـا ضـبطت،     -١١٥

ــةً ٧٠يف  ــام   حالـ ــا يقـــرب مـــن  ٢٠١٣حـــدثت خـــالل عـ ، مـ
هتريبـها إىل   متَّقرص حتتوي علـى السـودوإيفيدرين    ١١٥ ٠٠٠

ملختــربات الصــغرية الــيت ا الســتخدامها يف االبلــد مــن بولنــدا بــر
باســـم  حمليـــا(ويعـــرف  تصـــنع امليثامفيتـــامني لتصـــديره الحقـــاً 

"الكريســتال"). وُيســتخدم اإليفيــدرين والســودوإيفيدرين منــذ  
ــامني    ــروع للميثامفيتــ ــري املشــ ــنع غــ ــدة يف الصــ ــنوات عديــ ســ

عــرب احلــدود إىل البلــدان   تِّجــارلالســتهالك احمللــي وكــذلك لال 
ــلو  ــا وسـ ــاورة أملانيـ ــلطات  اجملـ ــت السـ ــا. والحظـ فاكيا والنمسـ

ر وقــدرات خمتــربات التشــيكية اآلن زيــادة كــبرية يف مــدى تطــوُّ
ية، اليت تديرها يف كثري من األحيان مجاعـات  امليثامفيتامني السرِّ

مة فييتنامية. ويف حني كـان معظـم هيدروكلوريـد    إجرامية منظَّ
الســـودوإيفيدرين يســـتخرج مـــن املستحضـــرات الصــــيدالنية     

د ، حـدَّ ٢٠٠٩ى تغيري يف التشريعات يف عـام  ، أدَّاافرة حملياملتو
، إىل يغـرام ملِّ ٩٠٠بــ  الكمية القصوى اليت ميكـن شـراؤها فـوراً   

بة اخنفــاض كــبري يف إســاءة اســتعمال هــذه املستحضــرات املســرَّ
حمليهـذا  معظـم املستحضـرات الصـيدالنية إىل     ُيهـرَّبُ ا ا. وحالي

قــــام األول مــــن أملانيــــا وبولنــــدا البلــــد مــــن اخلــــارج، ويف امل
وسلوفاكيا، وأحيانا من بلغاريا وتركيا. وقد أبلغت السـلطات  
البلغاريــة مــن خــالل نظــام بــيكس عــن العديــد مــن مثــل هــذه    

ــيت     ــة باملستحضــرات الصــيدالنية، ال ــا  كــثرياًاحلــوادث املتعلق م
كانت ناشئة يف تركيـا. ويف بعـض احلـاالت، أزيلـت األقـراص      

أة دون غــالف يف  هبــا معبَّــ   تِّجــاراالومتَّ صــلية  مــن عبواهتــا األ 
 كـثرياً أكياس نايلون. وعلى خالف املنتجات التشيكية احملليـة،  

إىل اجلمهوريـــة  بـــةاملهرَّمـــا حتتـــوي املستحضـــرات الصـــيدالنية 
ــاً ٣٠التشــــــيكية علــــــى أكثــــــر مــــــن     (تصــــــل إىل  ملِّيغرامــــ
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دة ) من هيدروكلوريـد السـودوإيفيدرين يف وحـ   اًملِّيغرام ١٢٠
  اجلرعة الواحدة (القرص).  

ــام   -١١٦ ــنع غـــري   كُشـــف، ٢٠١٣ويف عـ ــن الصـ ــاً عـ أيضـ
ــا    ــا. وأفــادت بلغاري ــا وأملاني ــامني يف بلغاري املشــروع للميثامفيت

ــرباً ٣٥عــن تفكيــك   ــامني، كانــت موجــودة يف   خمت للميثامفيت
وتصــنع امليثامفيتــامني  خصوصــيةكــثري مــن األحيــان يف مبــان  

الســلطات األملانيــة مخســة خمتــربات  كــتللتوزيــع احمللــي. وفكَّ
صـــغرية تصـــنع امليثامفيتـــامني مـــن املستحضـــرات الصـــيدالنية  
ــة    ــذا اخنفــــاض مقارنــ ــودوإيفيدرين، وهــ ــة علــــى الســ احملتويــ
ــات      ــة يف الوالي ــربات واقع ــت املخت بالســنوات الســابقة. وكان
ــة       ــاورة للجمهوري ــا، اجمل ــن أملاني ــرقية م ــة الش ــة اجلنوبي االحتادي

احلصــول علــى املستحضــرات الصــيدالنية مــن    ومتَّالتشــيكية. 
  صيدليات يف أملانيا.  

    
    النورإيفيدرين واإليفيدرا   - ٢  

    التجارة املشروعة   
التجــارة الدوليــة يف النورإيفيــدرين، وهــو مــادة ميكــن        - ١١٧

ــة    ــامني، منخفضـ ــروع لألمفيتـ ــري املشـ ــنع غـ ــتخدامها يف الصـ اسـ
الفتـرة املشـمولة   بالتجارة يف السالئف األخرى. وخـالل   مقارنة

بلـــــدان إشـــــعارات عـــــن صـــــادرات  ١٠بـــــالتقرير، أرســـــلت 
، تشـتمل علـى كميـة إمجاليـة     مسـتورداً  بلداً ٢٩نورإيفيدرين إىل 

هـو املصـدر    اإليفيـدرا من النورإيفيدرين. ونبـات  طنا  ٥٢قدرها 
ــذلك      ــروع وكــ ــنع املشــ ــرض الصــ ــدرين، لغــ ــي لإليفيــ الطبيعــ

د نبَّهت اهليئة احلكومات يف . وقيةالسرِّلالستخدام يف املختربات 
عــدة مناســبات إىل إمكانيــة االســتخدام غــري املشــروع لإليفيــدرا  

يف هـذا الصـدد، ولكـن، بـالنظر إىل      ظـةً متيقِّ ىونصحتها بأن تبقـ 
هذه املادة النباتية ليسـت خاضـعة للمراقبـة الدوليـة، ال يوجـد      أنَّ 

ات اشتراط بإرسال إشـعار مسـبق بصـادرات اإليفيـدرا أو املنتجـ     
  القائمة على اإليفيدرا.  

    
    غري املشروع  تِّجاراال    
النورإيفيـدرين واإليفيـدرا كليهمـا    أنَّ على الرغم مـن    -١١٨
 ،اتخـدِّر صنع املاليت تالعثور عليهما يف املختربات السرية  يتمُّ
ا مـن  جـد  صـغريةً  ل نسبةًهذه احلوادث غري عادية، وتشكِّ فإنَّ

  ملختربات.يف هذه ا املواد اليت توجد

وال تزال مضبوطات النورإيفيدرين قليلة وتقتصر علـى    - ١١٩
مة عدد قليل من البلـدان، مقارنـة بالسـالئف األخـرى املسـتخدَ     

ضـبطيات هـذه املـادة    أنَّ يف صنع األمفيتامني. ومع ذلك، يبدو 
على مدى العقـد املاضـي. وخـالل الفتـرة      أصبحت أكثر تواتراً

ــداً ١٧ل ، ســـج٢٠١٣َّ- ٢٠٠٤ ــاًو بلـ مـــن  مضـــبوطات إقليمـ
النورإيفيــدرين، أجــرت ســبعة منــها فقــط هــذه الضــبطيات قبــل 

مها أسـتراليا   – لدان فقط، أفاد َب٢٠١٣. ويف عام ٢٠٠٩عام 
ــا  ــاوز   –وأوكرانيــ ــدرين، ومل تتجــ ــبطيات للنورإيفيــ ــن ضــ عــ

  . واحداً الكميات املعنية كيلوغراماً
ن وتتعلــق أحــدث ضــبطيات اإليفيــدرا املبلــغ عنــها مــ  -١٢٠

الســــلطات أنَّ . بيــــد ٢٠١١خــــالل االســــتمارة دال بعــــام 
ــينية أبلغـــت عـــن   ــدهورالصـ ــا يتعلـــق   تـ ــة فيمـ ــتمر للحالـ مسـ

ــدرا،ب ــن   اإليفي ــرغم م ــى ال ــات     عل ــة بنب ــوائح املتعلق ــز الل تعزي
، اليت جعلت حصاد هذا النبات أو شراءه مـن أجـل   اإليفيدرا

  (٣٠) ات جرمية جنائية.خدِّرامل صنع
    

    بروبانون ومحض فينيل اخلل -٢- فينيل-١املادة   - ٣  
بروبانون (الفينيل بروبـانون) هـي   -٢-فينيل-١املادة   -١٢١

ــرة   ــليفة مباش ــري املشــروع لألمفيتــامني    تســتخدم س للصــنع غ
، وميكـن تركيبـها هـي نفسـها مـن محـض فينيـل        وامليثامفيتامني

اخلـــل. وميكـــن اســـتخدام إســـترات محـــض فينيـــل اخلـــل غـــري  
ــاجمل ــالئف أو دَولـ ــذلك سـ ــل    ة وكـ ــديل للفينيـ ــا كبـ ــة غريهـ ليـ

 املشـروع (انظــر  بروبـانون ومحـض فينيـل اخلــل يف الصـنع غـري     
  املرفق الرابع).

    
    التجارة املشروعة     
ــانون حمــدودة،     -١٢٢ ــة يف الفينيــل بروب وقــد التجــارة الدولي

ــت  ــديها     أبلغـ ــت لـ ــا ليسـ ــن أهنـ ــات عـ ــاع احلكومـ ــة أربـ ثالثـ
ــا حظــرت اســترياده     ــادة أو أهن ــذه امل ا. وخــالل احتياجــات هل

ــلت   ــالتقرير، أرســ ــمولة بــ ــرة املشــ ــبع الفتــ ــدرة ســ دول مصــ
إشــعارات ســابقة للتصــدير عــن طريــق نظــام بــن أوناليــن عــن  

مـا يقـرب    بلـغ تعملية تصـدير معتزمـة للفينيـل بروبـانون،      ٢٤
__________ 

، مكتب التقرير السنوي عن مكافحة املخدِّرات يف الصني  )٣٠(
، ٢٠١٤ اللجنة الوطنية الصينية املعنية مبكافحة املخدِّرات،

 .٥٣الصفحة 



بھا تِّجارفي اال جاھاتالمشروعة في السالئف وآخر االت التجارة نطاق  - الفصل الرابع  

 

29 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N
u

m
b

e
r 

o
f c

o
u

n
tr

ie
s 

o
r 

te
rr

ito
ri

e
s

P-2-P only Phenylacetic acid and P-2-P Phenylacetic acid only

. ويف مقابـل ذلـك   بلـداً مسـتورداً   ١٢لتـر، إىل   ٣٤ ٠٠٠من 
يفة فالتجــارة املشــروعة يف محــض فينيــل اخلــل، الــذي هــو ســل  

مباشرة للفينيل بروبانون، أكثـر أمهيـة بكـثري سـواء مـن حيـث       
 مــن حيــث الكميــات الــيت تــتمُّ وأعــدد البلــدان الضــالعة فيهــا 

 بلـداً  ١٢التجارة فيها. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير أرسل 
للتصــدير مــن خــالل نظــام بــن    ســابقاً إشــعاراً ٤٨٠ مصــدِّراً

 تبلغــنيــل اخلــل مــن محــض فيمعتزمــة  شــحناتأوناليــن عــن 
  .  مستورداً بلداً ٤٣طن إىل  ١ ٠٠٠كميتها 
علــى طلــب مــن    وأوقفــت الســلطات اهلنديــة، بنــاءً     -١٢٣

سلطات البلد املسـتورد أُرسـل عـن طريـق نظـام بـن أوناليـن،        
كـان  ) لتراً ٩ ٨٥٠كبرية من الفينيل بروبانون ( كميةل شحنةً
  لسورية.إىل اجلمهورية العربية ا من اهلندإرساهلا  معتزماً

    
عدد البلدان واألقاليم اليت ُسجِّلت فيها   - الشكل التاسع

- ٢- فينيل- ١مضبوطات من محض فينيل اخلل واملادة 
  ٢٠١٣- ٢٠٠٤بروبانون (الفينيل بروبانون)، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        

    غري املشروع تِّجاراال    
األسـاليب القائمـة    اعمليـ ت يف بعض أحناء العامل، حلَّ  -١٢٤
ــانون حمــلَّ علــى ا ــدرينات كمــادة   لفينيــل بروب اســتخدام اإليفي
رئيسية للصنع غري املشـروع للميثامفيتـامني. وإضـافة إىل     أولية

ذلــك، ُيســتخدم الفينيــل بروبــانون يف أوروبــا منــذ أمــد طويــل 

لصنع األمفيتامني. كما يتزايد تركيب الفينيل بروبانون نفسـه  
ــادة        ــو أيضــاً م ــذي ه ــل اخلــل (ال ــن محــض فيني ــمم ة يف دَرج

ة خمتلفة، من بينـها  جمدَولاجلدول األول) ومن كيمياويات غري 
فينيـــل أســـيتو  -ألفـــاإســـترات محـــض فينيـــل اخلـــل واملـــادة     

  ).  ١٥٥-١٤٤أسيتونيتريل (انظر الفقرات 
ضبطيات الفينيل بروبانون ومحض فينيـل اخلـل   أنَّ بيد   - ١٢٥

تــرة مــن ضــبطيات اإليفيــدرينات. ويف الف ال تــزال أقــل انتشــاراً
 وإقليمــــاً بلــــداً ٣٥ل مــــا جمموعــــه  جَّ، َســــ٢٠١٣- ٢٠٠٤

ــام       ــل اخلــل، ق ــانون أو محــض فيني ــل بروب ــن الفيني ضــبطيات م
منها هبذه الضبطيات مـرة واحـدة علـى األقـل      وإقليماً بلداً  ٢٨

ــرة  ــدان، أجــرت    ٢٠١٣- ٢٠٠٩يف الفت ــني هــذه البل . ومــن ب
عـام   لة يفضبطيات هلذه املواد ألول مرة مسـجَّ  (٣١)سبعة بلدان

  أو بعده.   ٢٠٠٩
ومن حيث الكميات املضبوطة، شكَّلت سـبعة بلـدان     -١٢٦
يف املائــة مــن مجيــع مضــبوطات الفينيــل بروبــانون يف   ٩٣معــاً 

ــرة  ــدا     ٢٠١٣-٢٠٠٤الفت ــدا وكن (الصــني واملكســيك وبولن
وبلجيكــا واالحتــاد الروســي وهولنــدا، هبــذا الترتيــب). وعلــى  

كــرب يف محــض فينيــل الــرغم مــن حجــم التجــارة املشــروعة األ 
اخلــل، كانــت مضــبوطاته أكثــر حمليــة مــن مضــبوطات الفينيــل 
بروبانون، وشكَّلت ثالثة بلدان (ال سـيما الواليـات املتحـدة،    

يف املائــة مــن مجيــع مضــبوطات  ٩٩تليهــا املكســيك والصــني) 
  محض فينيل اخلل خالل الفترة نفسها.

اصـة  وكانت مضبوطات هاتني املادتني عاليةً بصفة خ  -١٢٧
ــرة   ــوايل الفتـ ــاد  ٢٠١١-٢٠١٠حـ ــرة الزديـ ــة مباشـ ، كنتيجـ

التركيــز علــى محــض فينيــل اخلــل ومشــتقاته يف إطــار العمليــة    
ــاد"      ــة "بــ ــتقاته (عمليــ ــل ومشــ ــل اخلــ ــة حبمــــض فينيــ املتعلقــ

)PAAD.(((٣٢) َّكميـــة محـــض  وعلـــى وجـــه اخلصـــوص، فـــإن
تنــاظر  ٢٠١١-٢٠٠٩فينيــل اخلــل الــيت ُضــبطت يف الفتــرة     

__________ 

إكوادور، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية   )٣١(
 الفلبني، نيكاراغوا.السورية، صربيا، غواتيماال، 

السالئف والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف انظر   )٣٢(
: صنع املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة

عن تنفيذ  ٢٠١١تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام 
غري  تِّجارمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال ١٢املادة 

 ١٩٨٨دِّرات واملؤثِّرات العقلية لسنة املشروع يف املخ
)E/INCB/2012/4(. 
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ــة أ  ــاً ثالثـ ــة   تقريبـ ــالئف اجملدَولـ ــبوطات السـ ــع مضـ ــاع مجيـ ربـ
 .٢٠١٣-٢٠٠٩املستخدمة يف صنع األمفيتامينات يف الفتـرة  

  ويؤكــــد ذلــــك صــــحة نتــــائج حتديــــد اخلصــــائص بواســــطة  
  

ــائي لعيِّنـــات امليثامفيتـــامني الـــيت ُضـــبطت يف    ــتدالل اجلنـ االسـ
الواليات املتحدة، واليت توفِّر منذ فترة طويلة دلـيالً قويـا علـى    

  دام األساليب القائمة على الفينيل بروبانون.استخ
  

 ومحض فينيل اخلل، (الفينيل بروبانون) بروبانون - ٢- فينيل- ١املضبوطات العاملية من املادة   - الشكل العاشر
٢٠١٣- ٢٠٠٤  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     مضبوطات محض فينيل اخلل ميكن أن تشمل إسترات وأمالح محض فينيل اخلل.  (أ)  
وأبلغت عشرة بلدان وأقاليم على االسـتمارة دال عـن     - ١٢٨

، وأبلغــت ٢٠١٣مضــبوطات مــن الفينيــل بروبــانون يف عــام     
مخسة بلدان عـن مضـبوطات مـن محـض فينيـل اخلـل. وكانـت        
الكميات املضبوطة مـن املـادتني كلتيهمـا يف بلـدين مهـا الصـني       
واملكســيك أكــرب الكميــات بفــارق كــبري. وبعــد بضــع ســنوات 

ُضـبطت بضـع    كمية من الفينيل بروبانون أو ط فيها أيُّضَبُت مل
حسب، أبلغت الصني عن أهنا ضـبطت  فمئات من اللترات منه 

لتر من الفينيل بروبـانون   ٥ ٥٠٠ما يقرب من  ٢٠١٣يف عام 
ــر مـــن  ــان مـــن محـــض فينيـــل اخلـــل. وأبلغـــت    ٦,٥وأكثـ أطنـ

لتــر مــن الفينيــل    ٢ ٨٠٠املكســيك عــن مضــبوطات قــدرها    
كـــغ مـــن محـــض فينيـــل اخلـــل. وأبلغـــت   ٣ ٣٢٠و بروبـــانون

بلغاريا وميامنار عن أكرب كميتني تاليتني من مضـبوطات محـض   
 كغ، على التـوايل. ومل يبلـغ أيُّ   ٩٥كغ و ٩٧ فينيل اخلل، أْي

لتــراً مــن الفينيــل    ٥٠بلــد آخــر عــن مضــبوطات تزيــد علــى      
كغ مـن محـض فينيـل اخلـل. وكانـت الكميـة        ٥٠بروبانون أو 
ن الفينيــل بروبــانون الــيت ُضــبطت يف الصــني مرتبطــة  الكــبرية مــ

  بتحقيق كشف عن حماولة لتسليم الفينيل بروبانون إىل إسبانيا.
ويف الواليـــات املتحـــدة، الـــيت لـــديها ســـوق كـــبرية        - ١٢٩

غري املشروع عرب  تِّجارمن خالل اال للميثامفيتامني تزوَّد أساساً
ــا    ــد خصـ ــارت بيانـــات حتديـ ــيك، أشـ ــدود مـــن املكسـ ئص احلـ

، كانـت غالبيـة   ٢٠١٠من حوايل عـام   ات إىل أنه، بدءاًخدِّرامل
كميـــات امليثامفيتـــامني الـــيت ُضـــبطت يف هـــذا البلـــد مصـــنوعة 
باســتخدام األســاليب القائمــة علــى الفينيــل بروبــانون. وحبلــول  

يف املائــــة مــــن  ٩٥كــــان أكثــــر مــــن  ٢٠١٤منتصــــف عــــام 
ــدة م    ــات املتحـ ــبط يف الواليـ ــذي يضـ ــامني الـ ــنوعا امليثامفيتـ صـ

  باستخدام هذه األساليب. 

(أ)محض فينيل اخلل
 بروبانونفينيلال 

ات
للتر
ف ا

بآال
 

نان
ألط
با

 

 الصني
 كندا
 هولندا

 املكسيك
 بلجيكا
 بقية العامل

 بولندا
 االحتاد الروسي

 بقية العامل الصني املكسيك الواليات املتحدة األمريكية
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Pseudophedrine

Ephedrine

Phenylacetic acid

P-2-P

Norephedrine

  
  ٢٠١٣- ٢٠٠٩و ٢٠٠٨- ٢٠٠٤توزُّع سالئف األمفيتامني املضبوطة، يف الفترتني   - الشكل احلادي عشر

  
  
  
  
  
  
  
  

   من أجل القيام مبقارنة جمدية بني حصص خمتلف املواد، ُتعطى الكميات وزناً متساوياً كلَّما كانت تنتج نفس الكمية التقريبية :ملحوظة  
  من األمفيتامني أو امليثامفيتامني.

  واملستحضرات.السائب   )أ(  
      

اسـتخدام  تؤكِّـد  التقـارير الـيت    وعلى الـرغم مـن أنَّ    - ١٣٠
ــري       ــانون يف الصــنع غ ــل بروب ــى الفيني ــة عل ــاليب القائم األس

 أساســاً املشــروع لألمفيتامينــات كانــت حــىت اآلن مقتصــرةً 
ــا    ــا الشــمالية والوســطى وأوروب ــى أمريك ــد ظهــرت   ،عل فق

دالئل على احتمـال صـنع األمفيتامينـات باألسـاليب      مؤخَّراً
ــانون، أو حمــاوالت صــنعها هبــذه    القائمــة علــى الفينيــل بروب

  املناطق.هذه األساليب، خارج 
ــة محــض فينيــل اخلــل الــيت      -١٣١ ويف الصــني، كانــت كمي

بإلقاء القبض على مشـتبه بـه    مرتبطةً ٢٠١٣ضبطت يف عام 
ي. ويف اهلنـد، ُضـبط أكثـر مـن     ء خمترب سرِّيف طور إنشا كان
ي يف آذار/مـارس  من الفينيل بروبانون يف خمتـرب سـرِّ   لتراً ٢٠

. ويف حادث منفصل يف اهلند، ُضـبط مـا يقـرب مـن     ٢٠١٤
من الفينيل بروبانون (وكذلك كيمياويـات أخـرى)    لتراً ٦٠

ــايو  ــاالقتران ، ٢٠١٤يف أيار/مـ ــبط ببـ ــغ ٣,٣٥ضـ ــن  كـ مـ
مضـبوطات الفينيـل بروبـانون يف اهلنـد     أنَّ غـري  امليثامفيتامني. 

كانت عالوة على مضبوطات اإليفيدرين والسـودوإيفيدرين  
ومل حتـــل حملـــها. وخـــالل األشـــهر الســـبعة األوىل مـــن عـــام 

رت اهلنــــد مخســــة مرافــــق تصــــنع املنشِّــــطات ، دمَّــــ٢٠١٤
ــا   ــبط فيهــ ــة، ُضــ ــغ ١٥٥األمفيتامينيــ ــامني   كــ ــن األمفيتــ   مــ

ــدري كــغ ١٦٢و عــن فضــالً ن والســودوإيفيدرين (مــن اإليفي
  (٣٣) مواد أخرى).

ات يف أسـتراليا  خـدِّر وتنبثق من بيانـات حتديـد مسـات امل     - ١٣٢
باستخدام األساليب  املصنوع امليثامفيتامنيأنَّ دالئل إضافية على 

القائمة علـى الفينيـل بروبـانون يف انتشـار، حيـث ارتفعـت نسـبة        
قائمــة علــى الفينيــل   العينــات املصــنوعة باســتخدام األســاليب ال   

 امليثامفيتـامني نـات كميـات   حتليله من عيِّ متَّبروبانون، من بني ما 
 ٢٠١٠يف املائــة يف عــام  ٦املضــبوطة علــى احلــدود، مــن حــوايل 

يف املائـــة يف األشــهر الســـتة األوىل مــن عـــام    ٢٥إىل أكثــر مــن   
. وعلــى عكــس هــذا االجتــاه، اخنفضــت نســبة الكميــات  ٢٠١٣

ُصــــــنعت باســــــتخدام اإليفيــــــدرين أو املصــــــنفة علــــــى أهنــــــا 
حتليلـه مـن كميـات امليثامفيتـامني      متَّالسودوإيفيدرين، من بني ما 

يف املائـة إىل أقـل مـن     ٨٠املضبوطة على احلـدود، مـن أكثـر مـن     
 يف املائة خالل الفترة نفسها. وما زالت الشـحنات الـيت يـتمُّ    ٧٥

عديـد مـن   ضبطها عند وصوهلا إىل احلـدود األسـترالية تـأيت مـن ال    
ــا        ــيا وأمريك ــوب شــرق آس ــدان جن ــادرة، وخباصــة بل ــدان املغ بل

__________ 

 Drug Situationمكتب مكافحة املخدِّرات يف اهلند (  )٣٣(

Report and National Drug Enforcement Statistics ،
 ).٢٠١٤متوز/يوليه 

 (أ)السودوإيفيدرين
 
 )أ(اإليفيدرين
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ضـبطها   متَّنـات امليثامفيتـامني الـيت    الشمالية. ولوحظ أيضاً من عيِّ
حتـول عـن األسـاليب     ٢٠١٣- ٢٠١٠ا يف أستراليا يف الفترة حملي

القائمـــة علـــى اســـتخدام اإليفيـــدرين والســـودوإيفيدرين صـــوب 
ــى الفي  ــة علـ ــاليب القائمـ ـــ األسـ ــانون، وإن ظلَّ ــل بروبـ ــد نيـ ت عنـ

  (٣٤) مستويات منخفضة.

    
  مة يف الصنع غري املشروع للمادة املواد املستخَد    
    ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني ونظائرها - ٤ ، ٣    

- ٢-ميثيلني ديوكسي فينيل- ٤ ، ٣املادة   - ١  
    بروبانون والبيبريونال

ــادة   -١٣٣ ــل  -٤ ، ٣امل ــيلني ديوكســي فيني ــان-٢-ميث ون بروب
ــانون)   ــرة  (امليثـــيلني ديوكســـي فينيـــل بروبـ ــليفة مباشـ هـــي سـ

ــادة    ــروع للمـ ــنع غـــري املشـ ــتخدمة يف الصـ ــيلني -٤ ، ٣مسـ ميثـ
ــي ميثامفيتـــامني (  ــيلنيديوكسـ ديوكســـي ميثامفيتـــامني)   امليثـ

وغريها من املـواد مـن نـوع "اإلكستاسـي"، وميكـن أن ُتصـنع       
ــال أو الســافرول أو اإليسوســافر    ول هــي نفســها مــن البيبريون

(انظـر املرفــق الرابـع). وقــد تزايــد يف السـنوات األخــرية تــوافر    
 يثـــيلني ديوكســـي فينيـــلاملة مـــن جمدَولـــعـــدة مشـــتقات غـــري 

  يف صنعه.ب أيضاً البيبريونال بروبانون، ومعظمها يتطلَّ
    

    التجارة املشروعة     
ــروعة يف    -١٣٤ ــارة املشــ ــل  املالتجــ ــي فينيــ ــيلني ديوكســ  يثــ

. حسـب ف على عدد قليل من البلدانبروبانون قليلة ومقتصرة 
حكومات عن احتياج مشـروع السـترياد   أربع غ سوى وال يبِل

ــادة يف الســنة (انظــر      ــوغرام واحــد مــن هــذه امل ــر مــن كيل أكث
ل مـن  رسَـ املرفق الثاين). وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، مل يُ 

إشعار سابق للتصدير لشـحنة مـن    خالل نظام بن أونالين أيُّ
وضع التجـارة الدوليـة يف البيبريونـال فهـو     أمَّا ذكورة. املادة امل

نظام بـن أوناليـن    مصدِّراً بلداً ١٦. فقد استخدم خمتلف متاماً
خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير إلرســال إشــعارات ســابقة       

مـا يقـرب مـن    جمموع كمياهتا  يبلغ شحنةً ٦٢٧للتصدير عن 
  .مستورداً بلداً ٤٩طن إىل  ٢ ٤٠٠

    
__________ 

)٣٤(  Australian Crime Commission, Illicit Drug Data Report 

2012-13. 

    غري املشروع جارتِّاال    
 وإقليمــاً بلــداً ٣١ل ، ســج٢٠١٣َّ-٢٠٠٤يف الفتــرة   -١٣٥

بروبــانون أو مــن   يثــيلني ديوكســي فينيــل  املمضــبوطات مــن  
أجــرت هــذه الضــبطيات   وإقليمــاً بلــداً ٢٢البيبريونــال، منــها 

، مبــا يف ٢٠١٣-٢٠٠٩علــى األقــل يف الفتــرة    واحــدةً مــرةً
ينيا وصـــربيا  بلـــدان (الربتغـــال وبـــيالروس وســـلوف    ٧ذلـــك 

والفلبني والنمسا ونيكاراغوا) أجرت يف هذه الفترة ضـبطيتها  
  .  هاتني املادتنيلة األوىل من املسجَّ
ــد و  -١٣٦ ــة  تؤكِّـ ــات املتاحـ ــديثاً البيانـ ــبوطات  حـ ــن مضـ عـ

بروبانون األدلة السابقة الـيت تشـري إىل    يثيلني ديوكسي فينيلامل
اهر حـدث  ظـ عجـز  حدوث انتعاش يف توافر هذه املـادة، بعـد   

البيبريونـال ميكـن   أنَّ . وعلى الرغم مـن  ٢٠١٠يف حوايل عام 
 ميثــيلني ديوكســي فينيــل لل مــن حيــث املبــدأ أن يكــون بــديالً  

ــيلني ديوكســـــي    ــنع امليثـــ ــة انطـــــالق لصـــ ــانون كنقطـــ بروبـــ
 فينيــــليثــــيلني ديوكســــي املمضــــبوطات  فــــإنَّ ،ميثامفيتـــامني 

، سواء مـن  متاماًبعت اجتاهات متماثلة بروبانون والبيبريونال اتَّ
حيــث عــدد البلــدان الــيت تبلــغ عــن هــذه املضــبوطات أو مــن    

ل تفسـري حمتمـل يف   حيث الكميات املضبوطة. وميكن أن يتمثَّـ 
بروبـانون   يثيلني ديوكسي فينيلاملالعرض غري املشروع من أنَّ 

علــى العــرض، املشــروع أو غــري     ذاتــه متوقفــاً  كــان يف حــدِّ 
التجـارة بـه علـى نطـاق      ي تـتمُّ املشروع، مـن البيبريونـال، الـذ   

ــادة    ــتخدامه لتركيـــب املـ ــن اسـ ــذي ميكـ ــع، والـ ــيلني املأوسـ يثـ
من ذلـك فبـالنظر إىل مـا قـد      بروبانون. وبدالً ديوكسي فينيل

 ة للميثــيلني ديوكســي فينيــلله بعــض املشــتقات املســتجدَّتشــكِّ
بروبانون محـض   يثيلني ديوكسي فينيلاملأمالح  بروبانون، أْي
ف علـى هـذه   فيما يتعلق بالتعرُّ حتدِّياتديك، من امليثيل غليس

 متَّاملشتقات، ميكن أن تكـون نسـبة مـن هـذه املضـبوطات قـد       
ــن       ــط م ــا خالئ ــأ باعتباره ــى ســبيل اخلط ــدها عل ــيلني املحتدي يث

  بروبانون والبيببريونال. ديوكسي فينيل
ــدان (بلجيكــا وســلوفينيا والصــني       -١٣٧ وأبلغــت مخســة بل

االســتمارة دال لــدورة اإلبــالغ لعــام  والنمســا وهولنــدا) علــى
بروبـانون،   يثيلني ديوكسي فينيـل املعن مضبوطات من  ٢٠١٣

وأبلغت أربع دول (أسـتراليا وإسـبانيا ورومانيـا وهنغاريـا) عـن      
ــا      ــغ جمموعه ــال بل ــن البيبريون ــراً ٣ ٩٣٠مضــبوطات م ــن  لت م

ــيلنيامل ــل  يثــــ ــي فينيــــ ــانون و ديوكســــ ــغ ١ ٤٠٠بروبــــ  كــــ
  البيبريونال.    من
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ــتني مــن       -١٣٨ وأبلغــت بلجيكــا وســلوفينيا عــن أكــرب كمي
. فقد ٢٠١٣بروبانون ضبطتا يف عام  يثيلني ديوكسي فينيلامل

ــر مــن      ٢ ٧٠٠أجــرت بلجيكــا ثــالث ضــبطيات قــدرها أكث
اثنتني من هذه الضبطيات، تشكالن الكميـة  أنَّ لتر، وأفادت ب

، نشـأتا يف الصـني. وأبلغـت السـلطات السـلوفينية      تقريباًكلها 

لتـر مـن هـذه املـادة؛ وتشـري       ٩٠٠أكثـر مـن    ية تبلـغ ضبط عن
ت عملية املصادرة متَّـ أنَّ التفاصيل املرسلة عرب نظام بيكس إىل 

مـن   املادة ُضبطت يف حاويـة أثنـاء عبورهـا   أنَّ يف ميناء كوبر و
  الصني إىل هولندا.

      
(امليثيلني ديوكسي فينيل بروبانون - ٢- ي فينيلميثيلني ديوكس- ٤، ٣ادة املاملضبوطات العاملية من  - الشكل الثاين عشر

   ٢٠١٣- ٢٠٠٤والبيبريونال، بروبانون) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفيمــا يتعلــق بالبيبريونــال، أبلغــت إســبانيا عــن ســت   -١٣٩
كـل   تقريبـاً ل ، تشـكِّ ٢٠١٣ضبطيات من هذه املادة يف عـام  

الكميــة اإلمجاليــة املبلــغ عنــها لفتــرة اإلبــالغ هــذه. وضــبطت 
ــ ــايو  السـ خمتـــربين لصـــنع   ٢٠١٤لطات اإلســـبانية يف أيار/مـ
ــيلني ديوكســي     خــدِّرامل ات االصــطناعية، يصــنع أحــدمها امليث

ــي"). ويف آذار/   ــم "اإلكستاسـ ــروف باسـ ــامني (املعـ  ميثامفيتـ
بالفعــل ضــبط كميــات قليلــة مــن  متَّكــان قــد  ٢٠١٣مــارس 

خمترب آخر يف إسـبانيا يصـنع   يف امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني 
دليل يـربط هـذه املختـربات     األمفيتامني. بيد أنه ال يوجد أيُّ
  مباشرة مبضبوطات البيبريونال.  

    
السافرول، والزيوت الغنية بالسافرول،   - ٢  

    واإليسوسافرول
    التجارة املشروعة     
إشــعارات  أُرســلت خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير،   -١٤٠

مــن  شــحنةً ٢٩ســابقة للتصــدير عــرب نظــام بــن أوناليــن عــن   

ــا يف ذلـــك   ــافرول، مبـ ــحنات السـ ــة  شـ ــكل زيـــوت غنيـ يف شـ
لتـــر،  ٤ ٥٠٠علـــى  يزيـــد قلـــيالًبالســـافرول، حبجـــم إمجـــايل 
. مسـتورداً  بلـداً اثـين عشـر   رة إىل مرسلة من ستة بلـدان مصـدِّ  

نفــس الوضــع التجــاري الــدويل الــذي كــان   تقريبــاًوهــذا هــو 
ــه احلــال يف عــامي   ــه ميثِّــ ٢٠١٣و ٢٠١٢علي  فاضــاًاخنل ، لكن

كــان عليــه احلــال قبــل عــامني فقــط. والتجــارة يف   عمَّــا كــبرياً
خالل الفتـرة املشـمولة    متَّاإليسوسافرول حمدودة أكثر، حيث 

عرب نظام بن أونالين عن شحنة واحدة فقـط   شعاراإلبالتقرير 
  من اإليسوسافرول قدرها لتر واحد.  

      
    غري املشروع تِّجاراال    
ــرة    -١٤١ ــالل الفتــ ــرى ٢٠١٣-٢٠٠٤خــ ــداً ٢٤، أجــ  بلــ

 ١٤ضــبطيات مــن الســافرول أو اإليسوســافرول، قــام   وإقليمــاً
ــرة     منــها هبــذه الضــبطيات مــرة واحــدة علــى األقــل خــالل الفت

وكمبوديـا   إندونيسـيا بلـدان (  ٥، مبـا يف ذلـك   ٢٠١٣-٢٠٠٩
لت مثـل هـذه املضـبوطات    وماليزيا واملكسيك ونيوزيلندا) سجَّ
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وكانــــت الكميــــات   أو بعــــده. ٢٠٠٩ألول مــــرة يف عــــام  
املضبوطة من اإليسوسافرول، الذي هو مادة وسـيطة يف ختليـق   

ــامني مــن الســافرول، ضــئيلة     ــيلني ديوكســي ميثامفيت  دائمــاًامليث
أنَّ مقارنة بالكميات املضبوطة من السافرول. وعلى الرغم من 

بعــض الــدول يف جنــوب شــرق آســيا، وال ســيما إندونيســيا       
املشــروع للميثــيلني ديوكســي  وماليزيــا، ارتبطــت بالصــنع غــري 

ظهـور مضـبوطات مـن السـافرول      ميثامفيتامني يف املاضي، فإنَّ
 إىلعتـزم إرسـاهلا   املشـحنات  اليف املنطقـة مـرتبط أيضـاً ب    مؤخَّراً

  بلدان خارج املنطقة.

وقـــد ارتفـــع كـــل مـــن عـــدد البلـــدان واألقـــاليم الـــيت   -١٤٢
نـه  ملت مضـبوطات مـن السـافرول والكميـات املضـبوطة      سجَّ

ــاً ــام  مفاجئــاً ارتفاع ــات كــبرية   ٢٠١١يف ع ؛ وُضــبطت كمي
لت كمية السافرول الـيت ُضـبطت   . وشك٢٠١٣َّأيضاً يف عام 

نسبة تقرب من ثالثـة أربـاع مجيـع     ٢٠١٣-٢٠٠٩يف الفترة 
ــمضــبوطات الســالئف اجمل  ــيلني   دَول ة املســتخدمة يف صــنع امليث

  ديوكسي ميثامفيتامني يف تلك الفترة.  

    
يثيلني ديوكسي املميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني (- ٤، ٣للمادة توزُّع السالئف املضبوطة  - الث عشرالشكل الث

  ٢٠١٣- ٢٠٠٩مقارنة بالفترة  ٢٠٠٨- ٢٠٠٤ميثامفيتامني، املعروف عادةً بـاسم "اإلكستاسي")، الفترة 
  
  
  
  
  
  
  
        

عطى الكميات وزناً متساوياً كلَّما كانت تنتج نفس الكمية التقريبية من جمدية بني حصص خمتلف املواد، ُتإجراء مقارنة من أجل : ملحوظة  
  امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني.

        
يثــيلني املوعلــى الــرغم ممــا يبــدو مــن انتعــاش يف تــوافر   -١٤٣

اســـتخدام الســـافرول رمبـــا  فـــإنَّ ،بروبـــانون ديوكســـي فينيـــل
ا يكـــون قـــد احنســـر. فقـــد أبلغـــت مخســـة بلـــدان (أســـترالي ال

ــى      ــدة) علـ ــات املتحـ ــدا والواليـ ــا وهولنـ ــيا وليتوانيـ وإندونيسـ
االســتمارة دال عــن مضــبوطات مــن الســافرول أو الزيـــوت      

، بلـغ جمموعهـا   ٢٠١٣الغنية بالسافرول يف فترة اإلبالغ لعـام  
لتر. وضبطت هولندا أكـرب كميـة بفـارق     ١٤ ٠٠٠أكثر من 

بلـغ  لتر)، وكانت أيضاً البلد الوحيـد الـذي أ   ١٣ ٨٠٠كبري (
لتــرات). وكــان   ١٠عــن مضــبوطات مــن اإليسوســافرول (   

ــم الضــبطيات املبلــغ عنــها يف االســتمارة دال تأكيــدات       معظ

اإلبـالغ عنـها مـن خـالل نظـام بـيكس        متَّلضبطيات كان قـد  
مـن السـافرول، يف   كميـات  يف وقت حـدوثها، ومشلـت أيضـاً    

الســــلطات يف ضــــبطتها شــــكل زيــــوت غنيــــة بالســــافرول، 
ــيا ــتراليا  ذات ،إندونيســ ــدة. وصــــالت بأســ الواليــــات املتحــ

اإلبالغ مـن خـالل نظـام بـيكس عـن       ٢٠١٤واستمر يف عام 
ضــبطيات مــن الســافرول والزيــوت الغنيــة بالســافرول، مبــا يف  

من زيت الكـافور الـبين    لتراً ١٥٠ذلك ضبطية واحدة قدرها 
ــيكس   جــرت يف أســتراليا.   ــة مبســتعملي نظــام ب وتشــيد اهليئ

ــون عــن حــوا   ــذين يبلغ ــات الســليفة ذات  ال دث الكيمياوي
الصلة من خالل النظام املذكور لتنبيه نظرائهم إىل حـاالت  

ميثيلني ديوكسي-٤ ،٣
بروبانون-٢- فينيل

اإليسوسافرول

البيبريونال

السافرول
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غـــري املشـــروع ذات الصـــلة وأســـاليب العمـــل      تِّجـــاراال
واالجتاهــات الناشــئة، وتشــجِّع اهليئــة البلــدان الــيت ليســت   
لديها حىت اآلن إمكانية الوصـول إىل النظـام املـذكور علـى     

   وقت ممكن.يف أقرب  فيه لأن تتسجَّ
    

ة واالجتاهات دَولاستخدام املواد غري اجمل    
األخرى يف صنع املنشِّطات األمفيتامينية 

    غري املشروع 
    ألمفيتامني وامليثامفيتامني ألولية لسالئف اال  - ١  
فينيــــل أســــيتو  -ألفــــااســــتمرت ضــــبطيات املــــادة     -١٤٤

ــيتونيتريل  ــان(أس ــا، ) أب ــا    ومتَّ يف أوروب ــن ضــبط م ــالغ ع اإلب
ــن  ي ــرب م ــها     ٥,٤ق ــان يف ســبع حــاالت يف بلجيكــا، من أطن

أطنان أفيد بأهنـا نشـأت يف الصـني؛ وعـن ضـبط أكثـر        ٥,١٢
ــا.  كــغ ١٨٠مــن طــن واحــد يف إســتونيا؛ وحــوايل    يف ليتواني

ــغ عــن ضــبط   ــادة   ٤,٥وأُبل ــان مــن امل ــاأطن ــل أســيتو  -ألف فيني
ــادة    ــا؛ وكانــــت املــ ــزين يف أملانيــ ــان ختــ ــيتونيتريل يف مكــ أســ

ــاً   املضــبوطة ــد نشــأت يف الصــني، وكــان معتزم إرســاهلا إىل  ق
ة شـحنات  هولندا. وأبلغـت السـلطات األملانيـة أيضـاً عـن عـدَّ      

كــبرية قادمــة مــن الصــني عــربت أملانيــا يف طريقهــا إىل الــدول  
أنه نظرا لعـدم وجـود التشـريعات ذات الصـلة يف      اجملاورة. إالَّ

ن ضـبط  ن سـلطات اجلمـارك األملانيـة مـ    ، مل تتمك٢٠١٣َّعام 
نت فقط مـن إبـالغ نظرائهـا يف بلـدان     ولذلك متكَّ ،الشحنات

 بعـد أن أصـبحت املــادةُ   ٢٠١٤ر ذلـك يف عــام  املقصـد. وتغيَّـ  
للمراقبـة   خاضـعة  كيميائيـةً  فينيل أسيتو أسيتونيتريل مادةً-ألفا

اإلبـالغ   متَّعنـدما   (٣٥)يف الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب، 
ــبط  ــن ضـ ــذه املـــ  ٥عـ ــن هـ ــان مـ ــاء أطنـ ــة يف مينـ ادة يف حاويـ

هـــامبورغ البحــــري كــــان قــــد أعلــــن عنــــها إىل الســــلطات  
  .  زائفاً اجلمركية إعالناً

ضــبط  ٢٠١٣وواصـلت السـلطات اهلولنديــة يف عـام      -١٤٥
أكــرب الكميــات علــى نطــاق العــامل، وبلــغ جمموعهــا أكثــر مــن 

حادثة. وأفـادت سـلطات اجلمـارك الرومانيـة      ٥٤يف طنا  ٣٦
__________ 

فينيل أسيتو أسيتونيتريل مادة كيميائية -ألفا أصبحت املادة  )٣٥(
كانون األول/ ديسمرب  ٣٠خاضعة للمراقبة اعتباراً من 

يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وأصبحت  ٢٠١٣
تشرين  ٩هذه املادة خاضعة للمراقبة الدولية اعتباراً من 

 .٢٠١٤األول/أكتوبر 

واردة من الصني يف طريقها إىل هولنـدا،   كغ ٦٠٠عن ضبط 
ــبط   ــا     كــغ ٢٥يف حــني ُض ــي وُزعــم أيضــاً أهن يف مســكن حمل

ي متجهة إىل هولنـدا. وأبلغـت بولنـدا عـن تفكيـك خمتـرب سـرِّ       
فينيـل أسـيتو أسـيتونيتريل إىل الفينيـل     -ألفافيه حتويل املادة  يتمُّ

بلـغ  لتر مـن هـذه السـليفة. وأُ    ١ ٤٠٠استرداد ومتَّ بروبانون، 
فينيــل أســيتو -ألفــاأيضــاً عــن ضــبط كميــة صــغرية مــن املــادة   

أبلغــــت  ٢٠١٤أســــيتونيتريل يف فرنســــا. ويف آذار/مــــارس   
بلغاريا عرب نظام بيكس عـن ضـبط مـا يقـرب مـن طـن واحـد        

 فينيــل أســيتو أســيتونيتريل، أُعلــن عنــها إعالنــاً-ألفــامــن املــادة 
شــاحنة  باعتبارهــا أصــباغ قابلــة للــذوبان، وُوجــدت يف  زائفــاً

  داخلة إىل بلغاريا من تركيا.  
وأبلغــــت الســــلطات الصــــينية بأهنــــا منعــــت يف عــــام   -١٤٦

، بالتعاون مع نظرائهـا يف البلـدان املعنيـة، تصـدير سـبع      ٢٠١٣
مــن املــادة طنــا  ١٣,٥شــحنات بلــغ جمموعهــا مــا يقــرب مــن   

ــرغم مــن   (٣٦)فينيــل أســيتو أســيتونيتريل، -ألفــا هــذه أنَّ علــى ال
ــادة  ــىت     كيميالاملـ ــة حـ ــة الوطنيـ ــعة للمراقبـ ــن خاضـ ــة مل تكـ ائيـ

، تشـري املعلومـات   ٢٠١٤. وفيما خيـص عـام   ٢٠١٤أيار/مايو 
فينيـل أسـيتو   -ألفـا املرسلة عرب نظام بيكس عـن حـوادث املـادة    

مـن ضـبطيات    متزايـداً  عـدداً أنَّ أسـيتونيتريل إىل أنـه يبـدو اآلن    
ن ية، وميكــن أن يكــو هــذه املــادة حيــدث يف املختــربات الســرِّ    

  .  سابقاًاحلصول عليها  متَّلكميات 
وقـد  أيضاً ضبط إسترات محض فينيل اخلـل.  ويستمر   -١٤٧

حتتـوي علـى    شـحنةً  ٢٠١٣أفادت بليز بأهنا ضـبطت يف عـام   
 ٦٢٥لتر من خالت إيثيل الفينيـل وأكثـر مـن     ٨٠٠أكثر من 

اإلســـترات إىل  لتحويـــلمـــن أهنيدريـــد اخلـــل (املطلـــوب  لتـــراً
د حــدَّوكــذلك كيمياويــات أخــرى مل تُ   الفينيــل بروبــانون)، 

هويتها، األمر الذي يشري إىل أنه يف أعقاب ذروة املضـبوطات  
ــام    ــاد" يف عــ ــة "بــ ــار عمليــ ــزال ُي٢٠١١يف إطــ ــر ، ال يــ تَّجــ

 بالسالئف األوليـة حلمـض فينيـل اخلـل والفينيـل بروبـانون إىل      
  منطقة أمريكا الوسطى.

يـــث ح -وباملثـــل، أبلغـــت الســـلطات يف املكســـيك   -١٤٨
ــذ        ــة من ــة الوطني ــل اخلــل للمراقب ختضــع مشــتقات محــض فيني

 ٢٠١٣عــن قيامهــا يف عــام  – ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب 
__________ 

، مكتب يف الصني التقرير السنوي عن مكافحة املخدِّرات  )٣٦(
 .٢٠١٤ ،املخدِّراتمبكافحة املعنية الصينية اللجنة الوطنية 
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لتر مـن خـالت إيثيـل     ١٢ ٠٠٠وأكثر من  كغ ٥٢٠بضبط 
فينيـل أميـد اخلـل     ٢أطنان من املادة  ٨وما يقرب من الفينيل 

(وهو سليفة أولية حلمـض فينيـل اخلـل سـبق رصـدها كجـزء       
ية باد). وأبلغت املكسيك أيضاً عن ضبط مـا يقـرب   من عمل

ــة     ٣,٥مــن  ــان مــن محــض الطــرطري، وهــو مــادة كيميائي أطن
مطلوبــة لتنقيــة امليثامفيتــامني الــذي ُيصــنع باألســاليب القائمــة 
على الفينيل بروبانون، لكي يصل إىل مستويات قـوة مفعـول   
ــن        ــدء مـ ــد البـ ــا عنـ ــل عليهـ ــيت ُيحصـ ــتويات الـ ــة للمسـ مماثلـ

، جـرت كـل   ٢٠١٣رين والسودوإيفيدرين. ويف عـام  اإليفيد
الضبطيات اليت أبلغت عنها السلطات املكسيكية يف خمتـربات  

هـذه  أنَّ منـها علـى احلـدود، مـا يشـري إىل       ية، ومل يتم أيٌّسرِّ
بة مـن  الكيمياويات كانت خمزونة بالفعل يف البلـد و/أو مسـرَّ  

  قنوات التوزيع الداخلية.  
اإلبـــالغ عـــرب نظـــام  ٢٠١٤عـــام  واســـتمر أيضـــاً يف  -١٤٩

بيكس عن مضبوطات من إسترات محض فينيل اخلل. وضـبطت  
مـن   لتـر  ٢٠ ٠٠٠أطنان و ١٠السلطات يف املكسيك أكثر من 

خالت إيثيل الفينيل يف ضبطيتني. وجرت الضـبطيتان كلتامهـا   
 إحـــدىفقـــد كانـــت  –يف املنـــاطق الداخليـــة مـــن املكســـيك 

ــةً ــبطت األخـــرى يف  مزرز حيِّـــيف  الكميـــتني مدفونـ ــة، وُضـ عـ
ولــيس عنــد املعــابر احلدوديــة،   -شــاحنة علــى طريــق داخلــي 

  كما كان احلال يف كثري من األحيان يف املاضي.  
ــات غــري اجمل    -١٥٠ ــق بالكيمياوي ــوفيمــا يتعل ة األخــرى، دَول
غـري مشـروع كـان     تِّجارلال اًكت السلطات األملانية تنظيمفكَّ

اء كميـات أكـرب مـن    قد طلب، عن طريق شركة واجهية، شر
فينيـل  -ألفـا ومن املـادة   أملانياالفورماميد ومحض الكربيتيك يف 

أســيتو أســيتونيتريل يف الصــني للصــنع غــري املشــروع لقاعــدة     
األمفيتامني يف هولندا والتحويل النهائي للقاعدة إىل كربيتـات  

السلطات األملانيـة أيضـاً أربعـة     فكَّكتاألمفيتامني يف أملانيا. و
 مــن النــوع الــذي ميكــن أن يوجــد يفية صــغرية "ســرِّ خمتــربات
األمفيتامني و/أو امليثامفيتـامني مـن البرتالديهايـد    تصنع " مطبخ

احلصـول عليهـا    متَّهـذه الكيمياويـات   أنَّ والنتروإيثان. وُزعـم  
ار مواد كيميائيـة إقليمـيني يف هـذا الشـكل أو يف شـكل      من جتَّ

منها. وأُبلـغ أيضـاً عـن    استخالصها  متَّمنتجات جتارية شائعة، 
ــن البنـــ    ــغرية مـ ــات صـ ــبط كميـ ــان يف ـضـ زالديهايد والنتروإيثـ

ية يف االحتــاد الروســي؛ وكــان مصــدر خمتــربات أمفيتــامني ســرِّ
  الكيمياويات املفاد به هو اهلند.  

وصــــادرت الســــلطات األملانيــــة، خــــالل الفحــــص    -١٥١
مـن الكلـورو سـودوإيفيدرين، وهـو      كـغ  ٤الروتيين لسـيارة،  

وســــيطة يف الصــــنع غــــري املشــــروع للميثامفيتــــامني.   مــــادة
ــة. وذكــرت    ــات يف القضــية جاري الســلطات  أيضــاًوالتحقيق

  املادة.    التشيكية واهلولندية بعد ذلك مضبوطات من هذه
ــه    -١٥٢ ــدا ضــبط كميــات صــغرية    متَّوأُبلــغ عــن أن يف هولن

نتروبــروبني، -٢-فينيــل-١غــرام) مــن املــادة  ٥٠٠(أقــل مــن 
ــادة   ــي مـ ــيت هـ ــنع     الـ ــامني، ويف صـ ــنع األمفيتـ ــيطة يف صـ وسـ

ــل،     ــانون. وباملثـ ــل بروبـ ــرب الفينيـ ــاً عـ ــامني أيضـ يف  متَّامليثامفيتـ
ــدا أيضــاً ضــبط املــادة   فينيــل بوتاناميــد، -٢-أوكســو-٣هولن

ــانون،    ــناعة الفينيـــل بروبـ ــيطة أخـــرى يف صـ ــادة وسـ وهـــي مـ
. وضـبطت هولنـدا أيضـاً كميـات     كـغ  ٧٥بكميات جمموعها 
ويات تشـري إىل اسـتمرار اسـتخدام أسـلوب     كبرية من الكيميا

ــن       ــاً عـ ــغ أيضـ ــامني. وأُبلـ ــنع األمفيتـ ــة لصـ ــة االختزاليـ اَألْمَيَنـ
ــات، أْي ضــبط ــد (مــا يقــرب مــن   نفــس الكيمياوي الفورمامي
لتـــرات) يف بولنـــدا.   ١٠ومحـــض الفورميـــك (  )كـــغ ٨٥٠

مـن محـض الفورميـك، ولكـن     طنـا   ٢٢وُضبط أيضـاً يف بـريو   
  ل أخرى.تفاصي م أيُّتقدَّ  مل

نت الكيمياويات غـري اخلاضـعة للرقابـة الدوليـة     وتضمَّ  -١٥٣
-٢مــن املــادة  كــغ ٢٨٠بطت يف الصــني أكثــر مــن  الــيت ُضــ

برومــو بروبيوفينــون، وهــي مــادة وســيطة معروفــة يف صــنع       
سليفة خاضعة للمراقبـة   أهنااإليفيدرين والسودوإيفيدرين كما 

، وكـذلك  ٢٠١٤مـن أيار/مـايو    يف الصني ابتـداءً  ١من الفئة 
ــن    ــرب م ــا يق ــا  ١٥م ــادة    طن ــو م ــل، وه ــد الثيوني ــن كلوري م

كيميائيـــة مطلوبـــة يف طريقـــة لصـــنع امليثامفيتـــامني شـــائعة يف  
علــى القائمــة  مــدَرججنــوب شــرق آســيا. وكلوريــد الثيونيــل 

  واد اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة.احملدودة للم
ــات     -١٥٤ ــن    املتحــدةوأبلغــت ســلطات الوالي عــن عــدد م
علــى اســتخدام أســاليب صــنع خمتلفــة  يمياويــات الــيت تــدلُّالك

أيضـاً اإلبـالغ   ومتَّ قائمة على اإليفيدرين أو السودوإيفيدرين. 
ى عـــدة بلـــدان ضـــبطت كواشـــف ُتســـتخدم يف شـــتَّ أنَّ عـــن 

أساليب الصنع غـري املشـروع لألمفيتـامني وامليثامفيتـامني، مـن      
ومحـض  يك اهليـدريود بينها الفوسـفور األمحـر واليـود ومحـض     

احلصــول  متَّهـذه الكواشـف   أنَّ فوسـفوريك. وُيفتـرض   يبـو  اهل
منها متاح علـى نطـاق واسـع ألغـراض      عدداً نَّألا، عليها حملي

  زلية خمتلفة.ـمن
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احلوادث املتعلقة بالكيمياويات غري أنَّ وبالنظر إىل   -١٥٥
أخـرى   ةًد مـر دِّة ال تـزال حتـدث، تـود اهليئـة أن تشـ     دَولاجمل

أيِّ اإلبالغ املبكر بالشكوك أو املخـاوف حـول    على أمهية
ة علـى  جمدَولشحنة أو حىت طلب شراء، وإن مل تكن املواد 

ه ســـلطات البلـــدان الصـــعيد الـــوطين. فهـــذا اإلبـــالغ ينبِّـــ 
لك يسمح ببنـاء  ذاألخرى إىل طرائق العمل املستخدمة، وب

قضـــية و/أو اختـــاذ إجـــراءات ضـــد الشـــحنات املماثلـــة يف  
ــالغ    الً فضــاملســتقبل. و ــك، ميكــن أن يســاعد اإلب عــن ذل
مــادة جديــدة مل تصــادف مــن قبــل يف واليــة أيِّ املبكــر عــن 

قضائية ما علـى حتديـد االجتاهـات الناشـئة أو تأكيـدها وأن      
مـن  أنَّ يساهم يف وضع تدابري مضادة. وُتذكَّر احلكومات ب

املهــم اإلبــالغ عــرب نظــام بــيكس عــن احلــوادث املتعلقــة        
للمراقبـــة الدوليـــة،   حاليـــااخلاضـــعة  بالكيمياويـــات غـــري 

 جتميعيـة واستخدام االستمارة دال كل عـام لتقـدمي بيانـات    
  عن مضبوطات الكيمياويات السليفة.

    
    امليثيالمني   - ٢  
ــن      -١٥٦ ــدد مــ ــية يف عــ ــة رئيســ ــادة كيميائيــ ــيالمني مــ امليثــ

ات مثــل امليثامفيتــامني  خمــدِّراألســاليب غــري املشــروعة لصــنع    
ــيلني ديو ــدد مـــن     وامليثـ ــامني واإليفيـــدرين وعـ كســـي ميثامفيتـ

تلك املندرجة ة، وخباصة دَولاملؤثِّرات النفسانية اجلديدة غري اجمل
ــدان عــن      يف ــد أبلغــت عــدة بل ــة الكــاثينون االصــطناعي. وق فئ

ــيالمني   ــام  يفحــوادث امليث ــبط  ٢٠١٣ع ــد ُض ــا  ٤٦. فق يف طن
ــا نشــأت يف      ــد بأهن ــا، أفي ــويرب ببلجيك ــات يف أنت ــاء احلاوي  مين
الصني ومرت عرب غواتيماال. وأبلغت أملانيا عن حـالتني حـاول   

 ١,١٦فيهمــا مواطنــون هولنــديون احلصــول علــى مــا جمموعــه  
طن من امليثيالمني مـن شـركات كيميائيـة أملانيـة؛ ويف احلـالتني      
كلتيهما مل تسلَّم املادة. وأبلغـت أيضـاً املكسـيك وهولنـدا عـن      

ل لتـر. ومتثِّـ   ١ ٠٠٠أو  كغ ١ ٠٠٠مضبوطات تبلغ أكثر من 
عـن   كـبرياً  اخنفاضاًالكميات اليت أُبلغ عن ضبطها يف املكسيك 

الكميات اليت كان ُيبلغ عن ضبطها قبل بضـع سـنوات. ويبـدو    
ــن    أنَّ أيضــاً  ــة م ــاطق الداخلي معظــم الضــبطيات حــدثت يف املن

ــى       ــربات ســرية، ومل تكــن ضــبطيات حــدثت عل ــد، يف خمت البل
ىل التـهريب احمللـي أو التـوافر احمللـي     احلدود، األمر الذي يشري إ

للمخزونات. وأبلغت أيضاً سلطات ماليزيا والواليات املتحـدة  
عــن مضــبوطات صــغرية مــن امليثــيالمني. واســتمر اإلبــالغ عــن  

  .  ٢٠١٤مضبوطات امليثيالمني عرب نظام بيكس يف عام 

ميثيلني ديوكسي  -٤،٣السالئف األولية ملادة   - ٣  
يلني ديوكسي ميثامفيتامني) ميثامفيتامني (امليث

    ات من نوع "اإلكستاسي" املتصلة هبا خدِّروامل
- ٤،٣ضــبط مشــتقات املــادة   ٢٠١٣اســتمر يف عــام   - ١٥٧

بروبانون محض امليثيـل غليسـيديك   - ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل
يف أوروبا، مبا يف ذلك إستر امليثيل وملح الصوديوم هلذه املادة. 

إىل هولندا، عابرة يف كـثري مـن   وكانت الشحنات متجهة عادة 
األحيــان عــدة بلــدان أوروبيــة. وأبلــغ كــل مــن أملانيــا ورومانيــا  
وسلوفاكيا وهولنـدا علـى االسـتمارة دال عـن مضـبوطات مـن       
واحدة أو أكثر من هذه املشـتقات؛ وجـرت بعـض الضـبطيات     

فيهــا يف كــثري مــن  شــاركتيف إطــار عمليــات تســليم مراقــب  
ــا  ــان وكــاالت إنفــاذ ق نون مــن عــدة دول. وعلــى ســبيل  األحي

طــن يف ســلوفاكيا يف إطــار  ١,٢املثــال، ُضــبط مــا يقــرب مــن  
تســليم مراقــب لشــحنة أرســلت مــن رومانيــا وعــربت هنغاريــا. 

الكميـة  أنَّ دالئـل علـى    ر تفتـيش أحـد املسـتودعات الحقـاً    ووفَّ
أطنـان؛ وكـان املنشـأ املزعـوم      ٨اإلمجالية رمبا كانت أكثر مـن  

  ة النهائية هولندا.الوجههو الصني و
أوقفــت الســلطات  ٢٠١٣ أكتــوبرويف تشــرين األول/  - ١٥٨

ــحنةً ــينية شـ ــدرها  الصـ ــادة   ١,٥قـ ــيلني - ٤،٣طـــن مـــن املـ ميثـ
ــل  ــانون - ٢- ديوكســي فيني ــل بروب ــلة إىل  ميثي غليســيدات مرس

 كغ ٣ ٠٠٠مقدارمها شركة يف إسبانيا، بعد شحنتني سابقتني 
تحقيقــات الدوليــة  تســليمهما. وشــاركت يف ال  متَّعــم أهنمــا  ُز

الالحقة سبعة بلدان هي: إسبانيا وأوكرانيا وبلغاريـا وسويسـرا   
سبانية إلنفس الشركة اأنَّ والصني والتفيا وهولندا. ويشتبه يف 

فينيـــل أســـيتو - ألفـــاطـــة أيضـــاً يف اســـترياد املـــادة كانـــت متورِّ
أسـيتونيتريل لتصـديرها مــرة أخـرى إىل بلــدان أوروبيـة خمتلفــة؛     

  من بلجيكا وهولندا.الشركة االثنان وكان مالكا 
، مـع  ٢٠١٤واستمرت ضبطيات هذه املـواد يف عـام     -١٥٩

اإلبــالغ عــن طريــق نظــام بــيكس عــن حــوادث تتعلــق بأربعــة  
مـن حتقيقـات    أطنان منها. وكان بعض هـذه الضـبطيات ناجتـاً   

رهتا السـلطات  وفَّ معلومات، على أساس تقريباًبدأت قبل عام 
من شركة صينية جيري التحقيـق معهـا   شحنات بشأن الصينية 

ات خاضـعة للمراقبـة   خـدِّر بشأن أنشطة غري مشروعة تتعلـق مب 
  جديدة. ومؤثِّرات نفسانية

احلصــول علــى وســعت الســلطات الصــينية أيضــاً إىل    -١٦٠
ــا شــركة     مــن ســاعدة امل ــة حاولــت فيه ــق حبال ــة فيمــا يتعل اهليئ
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 أوكرانيـــة أن حتصـــل بانتظـــام علـــى كميـــة كـــبرية مـــن مـــادة 
ــري   ــة غــ ــكيميائيــ ــلة ةجمدَولــ ــلطات  ذات صــ ــادت الســ . وأفــ

ــة ــاً األوكراني ــ الحق ــودة و  أنَّ ب ــري موج ــوان أنَّ الشــركة غ العن
اهليئـة   تـودُّ ن من هذه احلالة، ملا يتبيَّ ا. ووفقاًاملعطى كان ومهي

أخرى على أمهية التعاون الوثيق مع القطـاع   د مرةًأن تشدِّ
ــا    ــى املعلوم ــات  اخلــاص مــن أجــل احلصــول عل ت عــن طلب

اهليئـة أيضـاً أن   وتـودُّ  الشراء املشبوهة يف الوقت املناسـب.  
تـذكِّر السـلطات الوطنيـة املختصـة بشـأن القائمـة احملــدودة       

بصـفتها  ة اخلاضعة ملراقبة دوليـة خاصـة،   دَولللمواد غري اجمل
   يف التعاون مع الصناعات املعنية. تستخدم أداةً
ــائية درا ٢٠١٤وأجـــرت اهليئـــة يف عـــام   -١٦١ ســـة استقصـ

ــري اجمل  ــات غــ ــول الكيمياويــ ــحــ ــتخَددَولــ ــنع ة املســ مة يف صــ
ة حكومــات مــادة  ات غــري املشــروع. وذكــرت عــدَّ   خــدِّرامل

ــيلني ديوكســي      ــادة للميث ــيت هــي ســليفة غــري معت ــال، ال اهلليون
ــامني ــامني     أمفيتـ ــي ميثامفيتـ ــيلني ديوكسـ ــا للميثـ ــاًورمبـ . أيضـ

عــرب نظــام  ٢٠١٤وأبلغــت الســلطات اهلولنديــة يف أيار/مــايو  
ي؛ لتر من اهلليونـال يف مسـتودع سـرِّ    ٨٠٠بيكس عن ضبط 

مـن املـادة    كـغ  ٥٠٠وُضبط أيضاً يف هـذا احلـادث أكثـر مـن     
  فينيل أسيتو أسيتونيتريل.  -ألفا
    
 كوكايني صنع الاملواد املستخَدمة يف   - باء

    بصفة غري مشروعة
    برمنغنات البوتاسيوم   - ١  
م يف عامــل أكســدة مســتخدَ  برمنغنــات البوتاســيوم هــو   - ١٦٢

ــاءً   ــديرات صــنع   الصــنع غــري املشــروع للكوكــايني. وبن ــى تق عل
مـن هـذه املـادة     طنا سـنويا  ١٨٠عن  الكوكايني، يلزم ما ال يقلُّ

ــا.      ــدان املنتجــة للكوك للصــنع غــري املشــروع للكوكــايني يف البل
ــواد امل     ــر امل ــن أكث ــو أيضــاً م ــات البوتاســيوم ه ة يف دَرجــوبرمنغن

يف التجـارة الدوليـة.    شـيوعاً  ١٩٨٨التفاقية سـنة   األول اجلدول
 إالَّ هــذه التجــارةيف البلــدان املنتجــة للكوكــا ال تشــارك   نَّبيــد أ

. ويف الوقت نفسه، وعلـى الـرغم مـن تـوفر بـدائل      بنسبة حمدودة
لربمنغنات البوتاسيوم، ال تزال هذه البلدان تبلغ عن ضـبط نسـبة   

مــن برمنغنــات البوتاســيوم (انظــر كــبرية مــن املضــبوطات العامليــة 
الشكل الرابع عشر أدناه). ومن املعروف حدوث التسـريب مـن   

إىل القنـــوات غـــري  قنـــوات التوزيـــع الداخليـــة والتـــهريب الحقـــاً
  نات البوتاسيوم.عن الصنع غري املشروع لربمنغفضالً املشروعة، 

    التجارة املشروعة     
تــرة املشــمولة أُبلــغ عــرب نظــام بــن أوناليــن خــالل الف    -١٦٣

ــن   ــالتقرير ع ــغ    شــحنةً ١ ٦٣٠ب ــيوم بل ــات البوتاس ــن برمنغن م
 إشعارات بصادرات بلداً ٣١رسل طن. وأَ ٢٧  ٥٠٠ جمموعها

ــداً ١٢٣معتزمــة مــن برمنغنــات البوتاســيوم إىل    ــزال بل . وال ت
ــة     ــة املنتجــة للكوكــا يف أمريكــا اجلنوبي ــدان الثالث وهــي  -البل

ــة  ــا (دولـ ــدِّدامل-بوليفيـ ــتعـ ــا  ة القوميـ ــريو وكولومبيـ  -ات) وبـ
ــات      ــة يف برمنغن ــة مــن التجــارة الدولي تضــطلع مبســتويات قليل

يف املائة من الواردات العامليـة الـيت    ١من  البوتاسيوم، متثِّل أقلَّ
  ظام "بن أونالين".ل بشأهنا إشعارات عرب نُترَس

    
    غري املشروع  تِّجاراال    
، أفــــاد مــــا جمموعــــه ٢٠١٣- ٢٠٠٤خــــالل الفتــــرة   - ١٦٤
ــداً ٤٤ ــاً بل ــات البوتاســيوم،      وإقليم عــن ضــبطيات مــن برمنغن

ة علــى األقــل يف منــها هبــذه الضــبطيات مــرة واحــد  ٣١قامــت 
مـن البلـدان الـيت قامـت      مثانية. وكانت ٢٠١٣- ٢٠٠٩الفترة 

 ٢٠١٣- ٢٠٠٩بضبطيات من برمنغنات البوتاسـيوم يف الفتـرة   
ذلـــك ألول مـــرة مســـجلة، وهـــي: باكســـتان وبولنـــدا  تفعـــل
  وكندا. وقطروسلوفينيا وفرنسا والفلبني  وتشاد
 دائماًيف كولومبيا هتيمن  وكانت الضبطيات اليت تتمُّ  -١٦٥

أنَّ علــى الضــبطيات العامليــة مــن برمنغنــات البوتاســيوم. غــري   
يف السـنوات   كثرياًاملستويات العامة للمضبوطات كانت أقل 

ت . ويف الوقـ ٢٠٠٩قبل عام  مااخلمس املاضية مقارنة بفترة 
ــد ال   نفســه، أَ ــغ عــن املضــبوطات األخــرية عــدد متزاي ــوع بل تن

  البلدان.  من
مبضـبوطات   وإقليمـاً  بلداً ١٧، أفاد ٢٠١٣ويف عام   -١٦٦

. طنـــا ٥٨مـــن برمنغنـــات البوتاســـيوم، بلغـــت مـــا جمموعـــه  
، طـن واحـد  فقط مبضبوطات تزيد على  بلدانمثانية وأفادت 

)، وإسـبانيا  طنـا  ١٥)، والربازيـل ( طنـا  ٢٢وهي: كولومبيا (
 ٣,٥والصــني (أطنــان)،  ٣,٧وبــاراغواي (أطنــان)،  ٥,٩(

، أطنــان)  ٣,١ة القوميــات (تعــدِّدأطنــان) ودولــة بوليفيــا امل  
يف املائـة   ٨٠. وُضـبط  طـن)  ١,٦طن)، وقطر ( ٢,٨وبريو (

من املضبوطات العاملية من برمنغنات البوتاسيوم يف بلـدان يف  
، دان الثالثــة املنتجــة للكوكــاالبلــمــن بينــها أمريكــا اجلنوبيــة، 

  ة القوميات) وبريو وكولومبيا.تعدِّدامل-: بوليفيا (دولةوهي
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وكانت كولومبيا تبلغ عادة أيضاً عن مضـبوطات مـن     - ١٦٧
ــيوم يف شــكل حما   ــات البوتاس ــا ُتضــبط يف   برمنغن ــثرياً م ــل، ك لي

أنَّ مواقع جتهيز سرية. وقـد أشـارت السـلطات الكولومبيـة إىل     
. غري أهنـا مل تبلـغ عـن كميـة     ٢٠١٣هذا االجتاه استمر يف عام 

التحليل نَّ برمنغنات البوتاسيوم اليت ُضبطت يف هذا الشكل، أل
املختربي للمضبوطات كان جاريـاً. وواصـلت كولومبيـا أيضـاً     

يك املختـربات الـيت تصـنع برمنغنـات البوتاسـيوم.      كشف وتفك
، ٢٠١٣غــري أنــه، بالكشــف عــن ثالثــة خمتــربات فقــط يف عــام 

  حدث اخنفاض ملحوظ عن السنوات السابقة.
ــة       -١٦٨ ــى األدل ــائم عل ــد اخلصــائص الق ــائج حتدي وتشــري نت

ــايني يف    ــبوطات الكوكـ ــن مضـ ــات مـ ــة لعينـ ــات اجلنائيـ الواليـ
اد األكســـدة، مثـــل برمنغنـــات اســـتخدام مـــو نَّاملتحـــدة إىل أ

وصــل إىل  للكوكــاينيالبوتاســيوم، يف التجهيــز غــري املشــروع  
أعــوام مــن  ١٠، بعــد أكثــر مــن ٢٠١٣ذروة قياســية يف عــام 

االزدياد املستمر. وجتـاوزت نسـبة الكوكـايني الـذي تبـيَّن أنـه       
  (٣٧) .٢٠١٣يف املائة يف عام  ٩٥مؤكسد بدرجة عالية 

__________ 

دارة إنفاذ قوانني مراقبة مكتب االختبارات اخلاصة التابع إل  )٣٧(
يف الواليات املتحدة، برنامج بصمة الكوكايني،  املخدِّرات
 والسنوات السابقة. ٢٠١٣

ــدان أخــرى أيضــاً   ويف الســنوات األخــرية   -١٦٩ ، أفــادت بل
عن ضبط كميات كـبرية مـن برمنغنـات البوتاسـيوم. وكانـت      

ة القوميـات) يف  تعدِّدامل -الكميات املضبوطة يف بوليفيا (دولة 
ــامي  ــريو يف  ٢٠١٣و ٢٠١١عـ ــس الويف بـ ــامنينفـ ــى  عـ أعلـ

ــجلت   ــات ُســ ــكميــ ــام  ذه هلــ ــذ عــ ــدان منــ . ويف ١٩٩٠البلــ
دة ميـة غـري حمـدَّ   صـادرت شـرطة بـريو ك    ٢٠١٤شباط/فرباير 

من برمنغنات البوتاسيوم مـن خمتـرب سـري يف منطقـة أوكايـايل      
ــايني، وُ  ــنع الكوكــ ــا   يصــ ــب أوراق الكوكــ ــدت إىل جانــ   جــ

كيمياويـــات وكـــذلك )، كـــغ ٨) والكوكـــايني (كـــغ ٨٠٠(
  أخرى، منها محض الكربيتيك وهيدروكسيد الكالسيوم.  

ــيت ضــبطت يف       - ١٧٠ ــات البوتاســيوم ال ــة برمنغن ــت كمي وكان
أعلى كمية سنوية مسجلة على اإلطـالق   ٢٠١٣الربازيل يف عام 

أنَّ   اجملمــوع العــاملي لتلــك الســنة. إالَّ    ربــع هلــذا البلــد، وتعــادل  
الكميات الـيت ضـبطت خـالل    أنَّ السلطات الربازيلية أشارت إىل 

رصد املؤسسات التجارية، اليت رمبا كانت لبعضها معامالت غـري  
للمراقبـة، مل تكـن بالضـرورة مرتبطـة     مشروعة يف املـواد اخلاضـعة   

  الصنع غري املشروع للكوكايني. بأو  تِّجاركلها باال
وأحيطت اهليئة علما بضبط برمنغنـات البوتاسـيوم يف     -١٧١

-(دولــةببوليفيــا شــاحنة علــى طريــق ســريع يــربط بــاراغواي  
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ــاير  تعــدِّدامل . وكانــت ٢٠١٤ة القوميــات) يف كــانون الثاين/ين
كيمياويــات أخــرى (منــها األســيتون      الشــاحنة حتمــل أيضــاً   

ومحض اهليـدروكلوريك ومحـض الكربيتيـك) خمفـاة يف محولـة      
هـذه  املنيهوت. ومل يكن لدى السائق ترخيص بنقل  ءمن نشا

املــواد اخلاضــعة للمراقبــة؛ وكشــفت التحقيقــات أيضــاً عــن       
شحنة حمتملة سابقة إىل نفس املرسل إليه يف سانتا كـروز دي  

ة القوميـات. وكانـت العالمـات    تعـدِّد ليفيا املال سيريا بدولة بو
الربازيل هـي  أنَّ املوضوعة على الرباميل اليت ضبطت تشري إىل 

منشأ برمنغنات البوتاسيوم. وأشارت حتقيقات إضافية أجرهتـا  
بطريقـة مشـروعة مـن الربازيـل      قد ُصـدِّرت املادة أنَّ اهليئة إىل 

ــث   ــاراغواي، حيـ ــا. وجتـــ  متَّإىل بـ ــريبها الحقـ ــة تسـ ري متابعـ
  واي.القضية مع سلطات باراغ

، مل تبلـغ الصـني عـن    ٢٠١١-٢٠٠٤وخـالل الفتـرة     -١٧٢
ــات البوتاســيوم    ــى حنــو متقطــع  إالَّ مضــبوطات مــن برمنغن عل

الصـني أبلغـت عـن ضـبط كميـات      أنَّ وبكميات صغرية. غري 
ــام       ــات البوتاســيوم يف ع ــن برمنغن ــادي م ــدر غــري ع كــبرية بق

كـرب كميـة مسـجلة للبلـد) ويف     وهي أ -طنا  ٢٩,٩( ٢٠١٢
ــام  ــدِّ  ٣,٥( ٢٠١٣عـ ــها مل تقـ ــان)، ولكنـ ــيل  م أيَّأطنـ تفاصـ

أنَّ علـــى  تتعلـــق هبـــذا التطـــور. بيـــد أنـــه ال يوجـــد مـــا يـــدلُّ  
 داًهتريبـــه جمـــدَّ برمنغنـــات البوتاســـيوم املضـــبوط كـــان معتزمـــاً

  غري املشروع للكوكايني.  التجهيز الستخدامه يف 
زرعـــة صـــغرية لشـــجرية يف أعقـــاب الكشـــف عـــن مو  - ١٧٣

، اكُتشــفت مزرعــة أخــرى يف ٢٠١٣الكوكــا يف بنمــا يف عــام 
يف جنوب غرب املكسـيك، علـى مقربـة     ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

وكانـت هـذه أول حالـة مـن هـذا       –من احلدود مع غواتيمـاال  
أمريكـــا الوســـطى النـــوع حتـــدث خـــارج أمريكـــا اجلنوبيـــة أو 

مــن تؤكِّــد هليئــة أن اوتـودُّ  تصــل إىل علــم اهليئــة.  الكاريــيب و
جديــد حتــذيرها لبلــدان املنطقــة بشــأن العــدد املتزايــد مــن     
احلـــوادث املتعلقـــة بالصـــنع غـــري املشـــروع للكوكـــايني يف 
املنطقــة وبشــأن احلاجــة إىل زيــادة اجلهــود ملكافحــة الصــنع  

  .قبل أن يترسَّخ ،خدِّرغري املشروع هلذا امل
    

األخرى هات االجتاو ةدَولاستخدام املواد غري اجمل  - ٢  
    يف الصنع غري املشروع للكوكايني 

تقلَّبـــت املضـــبوطات مـــن معظـــم األمحـــاض واملـــذيبات   - ١٧٤
الــيت أبلغــت  ١٩٨٨ة يف اجلــدول الثــاين مــن اتفاقيــة ســنة دَرجــامل

يف السـنوات األخـرية،    كـبرياً  بـاً عنها البلـدان املنتجـة للكوكـا تقلُّ   
مـدى العقـد    كان هناك اخنفاض طويل األمـد علـى   ولكن عموماً

عزى جانب من ذلك إىل تزايد إعادة تـدوير  املاضي. وميكن أن ُي
املذيبات وإعادة استخدامها عدة مرات، ولكنـه يرجـع أيضـاً إىل    
الـــتغريات يف ممارســـات التجهيـــز غـــري املشـــروع. وعلـــى وجـــه  

زيادة االستخدام املباشـر حلـامض اهليـدروكلوريك     فإنَّ ،التحديد
إىل املـذيبات   ل االحتيـاج إضـايف، تقلِّـ   مذيبأيِّ ، دون الكحويل

بقــدر ملحــوظ. ويشــري التحليــل اجلنــائي ملضــبوطات الكوكــايني 
املزيـــد مـــن  أنَّ إىل  ٢٠١٣الناشـــئة يف كولومبيـــا خـــالل عـــام    

املختــربات غــري املشــروعة الــيت تنــتج هيدروكلوريــد الكوكــايني    
ى يف من املذيبات للتجهيـز، تتجلَّـ   كثرياًيستخدم كميات خمفضة 

ت معاجلتها دون خلط محض يف املائة) متَّ ٥٢نات (غالبية العيِّأنَّ 
مذيب قبل إضافته إىل خليط املذيب/قاعدة أيِّ اهليدروكلوريك ب
إىل هـذا املسـتوى    نـات نسـبة هـذه العيِّ  ارتفعـت  الكوكايني. وقد 

  (٣٨) .٢٠٠٩يف املائة يف عام  ٣٥ من
االسـتمارة   بواسطة وإقليماً بلداًوعشرون سبعة وأبلغ   -١٧٥

ة يف دَرجـ عن مضبوطات مـن املـذيبات امل   ٢٠١٣دال يف عام 
ة القوميـات عـن   تعـدِّد اجلدول الثـاين. وأبلغـت دولـة بوليفيـا امل    

ــر مــن    ــذيبات   ٢٢٠ ٠٠٠مضــبوطات بلغــت أكث ــر مــن امل لت
املستخدمة يف اخلطوة األخرية من عملية بلورة هيدروكلوريـد  

لتــر مــن  ١٥٠ ٠٠٠الكوكــايني، مبــا يف ذلــك مــا يقــرب مــن 
املذيبات اخلالَّتية، ما يشري إىل استخدام أساليب التجهيـز الـيت   
تشـــاهد يف املختـــربات الـــيت يـــديرها الكولومبيـــون. وأفـــادت  

ة مــن متعــدِّدالبوليفيــة أيضــاً عــن ضــبطيات ألطنــان  الســلطات
ــذيبات  ــذه املــ ــتخالص    ،هــ ــتخدم يف اســ ــا تســ ــروف أهنــ املعــ

ن كميـات مـن املـواد    عـ فضـالً  الكوكايني من أوراق الكوكا، 
  الكيمياوية اليت تستخدم يف خمتلف مراحل جتهيز الكوكايني.  

ــة      -١٧٦ ــن جمموعـ ــبوطات مـ ــن مضـ ــا عـ وأبلغـــت كولومبيـ
متنوعـــة مـــن الكيمياويـــات املســـتخدمة يف صـــنع الكوكـــايني  
ــا. ومشلــت هــذه     ــا ولكــن لــيس دولي ــة وطني واخلاضــعة للمراقب

الكوكـايني  الكيمياويات مذيبات تستخدم الستخالص قاعدة 
ــدة إىل     ــل القاعــــ ــذلك لتحويــــ ــا وكــــ ــن أوراق الكوكــــ مــــ

لتــر مــن  ٧ ٠٠٠مــن  يقــربهيدروكلوريــد، مبــا يف ذلــك مــا 
ــل).     ــل وخــالَّت اإليزوبروبي ــة (خــالت اإليثي ــذيبات اخلالَّتي امل

أيضــاً ثــاين  ٢٠١٣ومشلــت املضــبوطات يف كولومبيــا يف عــام  
__________ 

 املرجع نفسه.  )٣٨(
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ملشروع مة يف الصنع غري اأكسيد املنغنيز، وهو سليفة مستخَد
أكثــر مــن وبلــغ جممــوع املضــبوطات  لربمنغنــات البوتاســيوم، 

مــن طنــا  ٦٢يقــرب مــن  عمَّــا حــوادث، فضــالً ١٠طــنَّني يف 
كلوريد الكالسيوم، الذي هو عامل جتفيف يستخدم يف إطـار  
عملية إعادة تدوير املذيبات. وأخـريا، أبلغـت كولومبيـا أيضـاً     

ثــاين  ميتــا مــنطنــا  ٥٠عــن مضــبوطات قــدرها أكثــر مــن     
ــزال يســتخدم يف     كربيتيــت الصــوديوم، الــذي هــو عامــل اخت

إطار خطـوة إعـادة أكسـدة قاعـدة الكوكـايني هبـدف جمانسـة        
ية مـن مصـادر   مستوى أكسدة كميات قاعدة الكوكايني املتأتِّ

  خمتلفة قبل أكسدهتا بربمنغنات البوتاسيوم.
 كـغ  ٢٥وأبلغت سلطات إكوادور عن ضـبطية قـدرها     - ١٧٧
ضـبط املـادة، إىل جانـب    ومتَّ الصـوديوم.   ا ثـاين كربيتيـت  ميتمن 

ط ومحــض  الكربــون املنشِّــ كميــات مــن امليثيــل إثيــل كيتــون و    
اهليـــدروكلوريك ومحـــض الكربيتيـــك ومـــواد كيميائيـــة أخـــرى  

يني يقومان بتنقيـة/تكرير عجينـة الكوكـا    عديدة، من خمتربين سرِّ
ــرَّبالـــيت  ــرى يف املنطقـــ   هتـ ــدان أخـ ــن بلـ ــد مـ ــى إىل البلـ ة، وعلـ

 يتـا ثـاين كربيتيـت   اخلصوص بريو. واستمرت احلوادث املتعلقـة مب 
اإلبـالغ عـن ثالثـة حـوادث      متَّ، حيث ٢٠١٤الصوديوم يف عام 

ة القوميـات)  تعـدِّد امل- عرب نظام بيكس: حادثتان يف بوليفيا (دولـة 
  وواحدة يف هندوراس.

وأبلغت سلطات بريو أيضاً عن ضبط كميات كبرية من   - ١٧٨
ة الـيت ميكـن أن تسـتخدم يف الصـنع غـري      دَولـ اويات غري اجملالكيمي

أطنـان مـن     ١٠للكوكايني، مبـا يف ذلـك مـا يقـرب مـن       املشروع
مــن  طنــا ٦٢٠مــن اليوريــا، ومــا يقــرب مــن  طنــا ٤٣األمونيــا، و

ــا  ٣٧٠هيدروكســيد الكالســيوم، و  ــن أكســيد الكالســيوم.   طن م
  .ملذيباتبا  متعلقة بريو  ضبطيات كبرية أخرى يفوكانت 
ــن     ومتَّ   -١٧٩ ــاً عـ ــيكس أيضـ ــام بـ ــق نظـ ــن طريـ ــالغ عـ اإلبـ

ة يف اجلدول الثـاين  دَرجحوادث تتعلق باملذيبات واألمحاض امل
ــات ــري اجمل والكيمياويـ ــغـ ــري   دَولـ ــز غـ ــتخدمة يف التجهيـ ة املسـ

  للكوكايني.  املشروع
    

   هلريويناصنع يف  املواد املستخَدمة  -جيم
    بصفة غري مشروعة

    خللأهنيدريد ا  - ١  
يستخدم أهنيدريد اخلـل لتحويـل املـورفني، املسـتخلص       - ١٨٠

مــن خشــخاش األفيــون، إىل هريويــن. وهــو مطلــوب أيضــاً يف   

الصنع غري املشـروع للميثامفيتـامني أو األمفيتـامني يف احلـاالت     
اليت يشتق فيها الفينيل بروبانون بصفة غري مشروعة مـن محـض   

(انظـر املرفـق الرابـع).    فينيل اخلل أو إسترات محض فينيل اخلل 
مليــون لتــر  ١,١لتــر إىل  ٤٠٠ ٠٠٠ويف كــل ســنة، ُيســتخدم 

أنَّ من أهنيدريد اخلل يف الصنع غري املشـروع للـهريوين. ويبـدو    
مضبوطات أهنيدريد اخلل يف املكسيك والبلدان اجملاورة متصـلة  
ــانون يف الصــنع غــري املشــروع      ــل بروب أساســا باســتخدام الفيني

ازديــاد مضــبوطات أهنيدريــد  أنَّ بيــد أنــه يبــدو   للميثامفيتــامني.
مسـتويات  نَّ عزى أيضاً إىل ازديـاد صـنع اهلريويـن، أل   اخلل قد ُي

الزراعـــة غـــري املشـــروعة خلشـــخاش األفيـــون تتزايـــد يف البلـــد؛ 
ين يف القـارة األمريكيـة   رئيسي للـهريو  واملكسيك بلد مصدري

يف  ١٧ن . وقد قدرت اهليئـة أنـه ُيضـبط كـل سـنة أقـل مـ       حاليا
ــد اخلــل املســرَّ   ــة مــن أهنيدري ب لالســتخدام يف الصــنع غــري  املائ

  (٣٩) املشروع للهريوين.
    

    التجارة املشروعة    
ة يف اجلـدول األول  دَرجأهنيدريد اخلل من أكثر املواد امل  - ١٨١

يف التجارة. وخالل الفتـرة املشـمولة    تداوالً ١٩٨٨التفاقية سنة 
البلدان واألقـاليم املصـدِّرة    من ٢٨بالتقرير، استخدمت سلطات 

للتصدير  سابقاً إشعاراً ١ ٥٢٣نظام بن أونالين لتقدمي أكثر من 
جهة إىل بشأن شحنات من أهنيدريد اخلل. وكانت الشحنات متَّ

 ٣٦٤ جمموعـه   من البلدان واألقـاليم املسـتوردة، ومشلـت مـا     ٨٦
  اخلل. أهنيدريدمليون لتر من 

قلقهـا إزاء عــدم كفايــة  وسـبق أن أعربــت اهليئـة عــن     -١٨٢
وتضارب املعلومات عن حجـم وأمنـاط التجـارة املشـروعة يف     

وقد ألقت عملية إيغل آي (انظر الفقـرتني   (٤٠)أهنيدريد اخلل.
أعــــاله) بعــــض الضــــوء علــــى احلالــــة يف البلــــدان  ٧٠-٦٩

التجـارة  أنَّ زالت تعتقـد   اهليئة ماأنَّ إالَّ . العملية املشاركة يف
ــة  ــدان هــي املصــدر     املشــروعةالداخلي ــة يف خمتلــف البل اجلاري

الرئيســي ألهنيدريــد اخلــل الــذي يســرَّب مث يهــرَّب الحقــاً إىل 
تعيــد اهليئــة أفغانســتان. وملعاجلــة مــواطن الضــعف املوجــودة، 

تأكيد رأيها بأن تكفل السلطات تسـجيل مجيـع الشـركات    
__________ 

يت يكثر استخدامها يف صنع السالئف والكيمياويات ال  )٣٩(
اهليئة  املخدِّرات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة: تقرير

 .١٠٦، الفقرة ٢٠١٢الدولية ملراقبة املخدِّرات لعام 

 .١٠٩املرجع نفسه، الفقرة   )٤٠(
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الــيت تصــنع أهنيدريــد اخلــل علــى أراضــيها وإدراجهــا يف       
كانت تصنع  إذا عمَّاالنظر  مة، بغضِّوبة املقدَّالتقارير املطل

مسـتوى   أيَّنَّ هذه املادة الستعماهلا اخلاص أم للتجـارة، أل 
ل مســتوى مــن التجــارة، يشــكِّ   مــن الصــنع، وكــذلك أيَّ 

ـــ  مصـــدراً غ حكومـــات حمـــتمالً للتســـريب. وينبغـــي أن تبِل
البلــدان الــيت ُيصــنع فيهــا أهنيدريــد اخلــل وغــريه مــن املــواد 

ة بتفاصـيل دقيقـة وكاملـة وحديثـة عـن هـذا الصـنع        َولداجمل
  (٤١) من خالل قنوات االتصال احملددة.

لتـر   ٢ ٢٠٠، أُوقفت شحنة مـن  ٢٠١٤ويف متوز/يوليه   - ١٨٣
د يـ تأك متَّ أنمن أهنيدريد اخلل مرسلة من إسبانيا إىل العراق، بعد 

العـراق.  السلطة الوطنية املختصـة يف  عدم صدور إذن استرياد من 
 املستورد املزعوم ليس معروفاًأنَّ بلغت السلطات العراقية اهليئة بوأ

لـه باسـترياد هـذه املـادة. وكـان       لدى وزارة الصحة وليس مأذوناً
بع يف لألسلوب املتَّجدا بع يف هذه احلالة مشاهبا أسلوب العمل املتَّ

  حاالت سابقة متعلقة بإسبانيا كمورِّد.
رســلت إىل العــراق  ، أ٢٠١٣ُو ٢٠٠٨وبــني عــامي    -١٨٤

ــن   ٨٩٠ ٠٠٠إشــعارات ســابقة للتصــدير بشــأن حنــو     ــر م لت
ومــن بــني هــذه الشــحنات،    . شــحنةً ٣٩أهنيدريــد اخلــل يف  

لتـر.   ٢١٤ ٠٠٠بلغـت   شحنةً ٢١أكدت السلطات العراقية 
يف البلــدان  )لتــر ٦٦٤ ٠٠٠( شــحنةً ١٧تعليــق وقــف أو ومتَّ 

ــة امل   املصــدِّ ــارات العربي ــبانيا واإلم ــا  رة، وهــي إس تحــدة وأملاني
ــة ــران (مجهوريـ ــة املتحـــدة  والصـــنياإلســـالمية) -وإيـ واململكـ

ــات إىل    ــارت التحقيقــ ــدة. وأشــ ــات املتحــ ــدَّأنَّ والواليــ ة عــ
ــا زالـــت مشـــروعية    شـــركات مســـتوردة كانـــت ومهيـــة، ومـ
الشركات املستوردة حباجة إىل تأكيد من السـلطات املختصـة   

رين كانوا يسـتغلون  جِاملتَّأنَّ يف العراق. ومثة استنتاج آخر هو 
اسم شركة مشروعة يف العراق للحصول على املـادة. وجتـري   
حتقيقات مشتركة من جانب البلـدان املصـدرة وبلـدان العبـور     

  والبلدان املستوردة لتحديد نقاط التسريب.  
    

    غري املشروع تِّجاراال    
على البيانات املتاحـة كانـت املضـبوطات العامليـة      بناًء  -١٨٥

يف املتوسـط   كـثرياً ، أعلـى  ٢٠٠٩د اخلل، منذ عام من أهنيدري
أنَّ ممــا كانــت عليــه يف فتــرة الســنوات اخلمــس الســابقة. غــري   

__________ 

 .االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية  )٤١(

مــا إىل حتســني تغطيــة اإلبــالغ  ذلــك ميكــن أن يعــزى إىل حــدٍّ
أنَّ الذي تقوم به الدول عن طريـق االسـتمارة دال. ويف حـني    

زراعــة خشــخاش األفيــون والصــنع غــري املشــروع للــهريوين،    
اللذين يولدان الكثري من الطلب غـري املشـروع علـى أهنيدريـد     
اخلل، يتركزان يف غـرب آسـيا وجنـوب شـرق آسـيا وأمريكـا       

 ضــبطيات كــبرية ألهنيدريــد اخلــل ال تــزال تــتمُّ  الالتينيــة، فــإنَّ
مــدى تعقــد أمنــاط   جيسِّــدخــارج هــذه املنــاطق، األمــر الــذي   
يـد اخلـل   عـن كـون أهنيدر   التسريب ودروب التـهريب، فضـالً  

ُيســـتخدم أيضـــاً يف الصـــنع غـــري املشـــروع للفينيـــل بروبـــانون 
ة. دَولـ صنع امليثامفيتامني من السالئف األولية غـري اجمل  والحقاً

كميـات كـبرية ُتضـبط يف أفغانسـتان والبلـدان       ومع ذلك فـإنَّ 
حـوايل   دائمـاً ، يشكِّل غـرب آسـيا   ٢٠٠٩اجملاورة. ومنذ عام 

  لعاملية أو أكثر من ثلثها.  ثلث مضبوطات أهنيدريد اخلل ا
املقارنة بني فتريت السنوات اخلمـس أيضـاً علـى     وتدلُّ  -١٨٦

حدوث اخنفاض يف احلصة النسـبية مـن الكميـات الـيت تضـبط      
يف أوروبا وحـدوث زيـادة يف نسـبة الكميـات الـيت تضـبط يف       

ح ، ومـن املـرجَّ  (انظر الشكل اخلـامس عشـر)   أمريكا الشمالية
ول حنـو اسـتخدام إسـترات محـض فينيـل      بـالتح صـلة  ذلك لأنَّ 

ــاخلــل غــري اجمل  ــامني.   دَول ة يف الصــنع غــري املشــروع للميثامفيت
وكانـــت املضـــبوطات يف شـــرق وجنـــوب شـــرق آســـيا عنـــد  

خالل فتـرة السـنوات العشـر، باسـتثناء عـام      مشاهبة مستويات 
، الــذي بلغــت فيــه الكميــة الــيت ُضــبطت يف الصــني       ٢٠١٣

ـــ   ــة الـــيت كان ــعاف الكميـ ــة أضـ ــنوات  مخسـ ــبط يف السـ ت تضـ
إىل البيانات املتاحة املقدمـة علـى االسـتمارة     واستناداًالسابقة. 

ــد ميكــن       ــأ الســالئف املضــبوطة (أْي آخــر بل دال بشــأن منش
حنـو نصـف   أنَّ ، أُفيد بـ ٢٠١٣-٢٠٠٩عها إليه) عن الفترة تبَُّت

حاالت ضبط أهنيدريد اخلل كانت لكميات نشـأت يف نفـس   
ضــبط، األمــر الــذي يضــع أهنيدريــد اخلــل فيــه ال متَّالبلــد الــذي 

على قـدم املسـاواة مـع السـالئف األخـرى، وخباصـة يف ضـوء        
التناسـب مـع مـدى التجـارة الدوليـة املشـروعة (انظـر الشـكل         

هذه الضبطيات مل تشكل، مـن حيـث   أنَّ  اخلامس أعاله). إالَّ
عـت  الكمية املضبوطة، سوى نسبة قليلة من اجملمـوع. وقـد تتبَّ  

املبلغة الغالبية العظمى من كميـات أهنيدريـد اخلـل    احلكومات 
املضبوطة إىل بلدان أخـرى داخـل املنطقـة نفسـها، وهـذا رقـم       

إىل الكميــات الــيت ضــبطت يف غــرب  إحصــائي يرجــع أساســاً
أمهيـة هتريـب    جيسِّـد ، ورمبا (انظر الشكل السادس عشر) آسيا

  شحنات كبرية عرب احلدود يف املنطقة.  



بھا تِّجارفي اال جاھاتالمشروعة في السالئف وآخر االت التجارة نطاق  - الفصل الرابع  
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املضبوطات العاملية من أهنيدريد اخلل، حسب املنطقة، وزراعة خشخاش األفيون غري املشروعة،   - عشرالشكل اخلامس 

٢٠١٣- ٢٠٠٤  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
            

ــَت  - ١٨٧ ــداًخدم تســعة عشــر  واس ــاً بل االســتمارة دال  وإقليم
ــن أهنيدريــد اخلــل لعــام       ــن مضــبوطات م ــالغ ع . ٢٠١٣لإلب

ــام    ــالل العـ ــبوطات خـ ــذ   ١٧٦  ٠٠٠وبلغـــت املضـ ــر. ومنـ لتـ
من خـالل نظـام بـيكس عـن     أُبلغ  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

ــق        ــان بعضــها يتعل ــد اخلــل (ك ــق بأهنيدري تســعة حــوادث تتعل
يف اجملــاميع اإلمجاليــة  ســبق إدراجهــا قــد مبضــبوطات رمبــا كــان

  ).٢٠١٣  لعام
أفــــادت بلــــدان أوروبــــا الغربيــــة     ٢٠١٣ويف عــــام   - ١٨٨

ــبوطات    ــة مـــن مضـ والوســـطى (يف اجملمـــوع) عـــن أكـــرب كميـ
 . وبينما كان هذا يرجـع أساسـاً  ٢٠٠٨أهنيدريد اخلل منذ عام 

بضبط  قام)، فقد لتراً ٩ ٤٩٧إىل الكمية اليت ضبطتها إسبانيا (
كميــات صــغرية أيضــاً كــل مــن النمســا (ألول مــرة منــذ عــام    

)، وبولنـــدا ٢٠٠٧وإســـتونيا (ألول مـــرة منـــذ عـــام  )،٢٠٠٨
ــام    ــيت ضــبطت يف ع ــدرها    ٢٠١٢(ال ــبرية ق ــة ك  ١ ٧٥٥كمي

 واحـداً  خمتـرباً  ٢٠١٣). وضبطت إسبانيا أيضاً خـالل عـام   لتراً
عن موقعني كانت ُتخـزن  فضالً يصنع هيدروكلوريد اهلريوين، 

ــات مســتخدمة فيمــا يتصــل بصــنع      فيهمــا معــدات أو كيمياوي

 خمتـرباً عن ذلك، فككت السـلطات اإلسـبانية   فضالً و .اهلريوين
ــاً ــباط/فرباير  ثانيـ ــبط  ٢٠١٤يف شـ ــع ضـ ــغ ٢٧,٣، مـ ــن  كـ مـ

مــن اهلريويــن، إىل جانــب كواشــف مثــل    كــغ ٨,٥املــورفني و
كربونــات الصــوديوم وهيدروكســيد الكالســيوم (عــالوة علــى   

عن مضـبوطات   ٢٠١٣). وأبلغت تركيا يف عام اخللأهنيدريد 
ــدرها  ــراً ١٤ ٦٧٢ق ــد اخلــل،    لت ــن أهنيدري ــة   متَّم ضــبط الغالبي

لتهريب عـرب احلـدود عـن طريـق     لالعظمى منها يف حالة واحدة 
   تسريب هذه املادة يف هنغاريا. متَّالرب؛ وكان قد 

ويف غرب آسيا، بلغت مضبوطات أهنيدريـد اخلـل يف     -١٨٩
لتـر. وأبلغـت أفغانسـتان     ٦١ ٠٠٠ما يقرب من  ٢٠١٣عام 
، تشكل مـا  ٢٠١٣من أهنيدريد اخلل يف عام ضبطيةً  ٢٠عن 

لتر. ومـن بـني هـذه الضـبطيات، أُبلـغ عـن        ١٤ ٢٠٠جمموعه 
يف  ٣وحالــةً نشـــأت يف مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية،   ١٧أنَّ 

ــدرها      ــبوطات قــ ــن مضــ ــتان عــ ــت باكســ ــتان. وأبلغــ باكســ
لتـر منـها يف    ١٥ ٠٠٠، ُضـبط  ٢٠١٣لتراً يف عام  ١٥ ٤٨٠

  .  حالة واحدة يف إسالم آباد
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  بيان تفصيلي، حسب الوزن   - الشكل السادس عشر
أو احلجم، ملضبوطات سالئف خمتارة، حسب نوع املنشأ 

  (بالنسبة املئوية) ٢٠١٣- ٢٠٠٩املبلغ عنه، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على نطاق واسـع يف   ماًوما زال أهنيدريد اخلل مستخَد  - ١٩٠
ج املتصوَّرة، كان نَتصنع اهلريوين يف أفغانستان. وتبعا لنوعية امل

متوسط سعر أهنيدريد اخلـل يف السـوق غـري املشـروعة يف البلـد      
مدى األشـهر   على دوالراً ٢٥٨ودوالرات  ١٠٦بني يتفاوت 
 وهذا بصفة عامـة أقـل كـثرياً    – ٢٠١٤األوىل من عام العشرة 

إىل عام  ٢٠٠٨مما كان عليه السعر يف سنوات الذروة من عام 
إىل هـذه األسـعار   وتشـري  ابع عشر). (انظر الشكل الس ٢٠١٠

 لألغـراض غـري املشـروعة    حلصول علـى هـذه املـادة   اإمكانية أنَّ 
عليـه يف سـنوات الـذروة املـذكورة. ومـع       تممـا كانـ  أكرب اآلن 

السـعر األعلـى ألهنيدريـد اخلـل يف أفغانسـتان مقارنـة        فإنَّذلك 
ــة يؤكــد      الطلــب غــري  أنَّ بالســعر يف الســوق املشــروعة الدولي

  ا. يزال قوي شروع على أهنيدريد اخلل يف أفغانستان الامل
ضــــــبطت الســــــلطات  ٢٠١٣ويف حزيران/يونيــــــه   -١٩١

لتــر مــن أهنيدريــد اخلــل عنــد   ١٦ ٥٠٠اإليرانيــة شــحنةً مــن 
الـيت ميكـن أن    (٤٢)نقطة تفتـيش علـى احلـدود مـع أفغانسـتان،     

__________ 

)٤٢(  Islamic Republic of Iran, Drug Control Headquarters, 

Drug Control in 2013, pp. 34, 39-40. 

يفترض أهنا كانت الوجهة النهائية املقصـودة. ومتَّ تتبُّـع منشـأ    
الشحنة إىل الصني. وعقب ذلك تعاونت احلكومتان الصـينية  
واإليرانية يف تبادل املعلومات واخنرطتا يف مناقشات من أجـل  

هبا. وأبلغت الصني عـن   تِّجارمكافحة تسريب السالئف واال
لتر من أهنيدريـد اخلـل يف عـام     ٩٥ ٠٠٠ضبط ما يقرب من 

عنـه يف  أكثر من مخسة أضـعاف املسـتوى املبلـغ     ، أْي٢٠١٣
. ويشمل ذلك، ضـمن  السابقةكل سنة من السنوات الثالث 

مضبوطات أخرى، كميةً كـبريةً ضـبطت خـالل التحقيـق يف     
بأهنيدريد اخلل املتَّجه إىل غـرب آسـيا، والـذي ميكـن      تِّجاراال

  أن يفترض أنه موجَّه لصنع اهلريوين.
    

سعر أهنيدريد اخلل يف السوق   - الشكل السابع عشر
   ٢٠١٤- ٢٠٠٦ أفغانستان، السوداء يف

  )٢٠١٣(بدوالرات الواليات املتحدة الثابتة لعام 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
              

متثِّل القيُم املتوسط غري املرجَّح جلميع العيِّنات. ملحوظات:   
وسط مدى السعر غري متومتثِّل أعمدة األخطاء (األعمدة السوداء) 

اخلل، واليت متَّ مجعها املشروع على أساس اجلودة املتصورة ألهنيدريد 
  .٢٠١٢واإلبالغ عنها ابتداء من شباط/فرباير 

هي عن الفترة من آذار/مارس  ٢٠١٢البيانات عن عام   (أ)  
  إىل كانون األول/ديسمرب.

هي عن الفترة من كانون  ٢٠١٤البيانات عن عام   (ب)  
  الثاين/يناير إىل تشرين األول/أكتوبر.

برمنغنات البوتاسيوم

املذيبات

اإليفيدرين اخلام والسودوإيفيدرين
اخلام

أهنيدريد اخلل

 ميثيلني ديوكسي -٤ ،٣السافرول و
 بروبانون-٢-فينيل
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ــاًوُيضـــــبط أهنيدريـــــد اخلـــــل أي   - ١٩٢ ــاً مرتبطـــ ــنع  ضـــ بصـــ
ضــبطت الســلطات يف   ٢٠١٤امليثامفيتــامني. ففــي أيار/مــايو   

ــاال  ــراً ٢٧ ٠٦٤غواتيمـ ــن لتـ ــب    مـ ــل، إىل جانـ ــد اخلـ أهنيدريـ
كيمياويات أخـرى، األمـر الـذي يشـري إىل وجـود صـلة بصـنع        
امليثامفيتـــامني. وقـــد اخنفضـــت مضـــبوطات أهنيدريـــد اخلـــل يف 

لتر يف  ٧  ٦٠٠ إىل ٢٠١٢لتر يف عام  ٣٥  ٠٠٠املكسيك من 
  . ٢٠١٣ عام

ــاله، أَ     -١٩٣ ــذكورة أعـ ــدان املـ ــب البلـ ــن  وإىل جانـ ــغ عـ بلـ
مـن   أيضـاً كـلٌّ   ٢٠١٣مضبوطات من أهنيدريـد اخلـل يف عـام    

)، والربازيـــل  لتـــراً ٦٦٠)، وبليـــز ( لتـــراً ١ ٦٦٤أوكرانيـــا (
ــراً ٢٤٩( ــد ()، لتـ ــراً ٢٤٢واهلنـ ــاد )، لتـ ــيواالحتـ  ٨( الروسـ

(أقـل  وأرمينيـا  ونيوزيلنـدا  بـريو  لتـرات)، و  ٤وكندا (لترات)، 
  ).لكل منها من لتر واحد

    
ة واالجتاهات األخرى دَولاستخدام املواد غري اجمل  - ٢  

    يف جمال الصنع غري املشروع للهريوين
ــة      - ١٩٤ ــديرات احلاليــ ــري التقــ ــتان، تشــ ــب أفغانســ إىل جانــ

البلــد ميامنــار هــي أنَّ ات واجلرميــة إىل خــدِّرللمكتــب املعــين بامل
ثاين أكرب مساحة مزروعة بصفة غـري مشـروعة    توجد فيه الذي

الرغم مـن   وعلىخبشخاش األفيون، وثاين أكرب إنتاج لألفيون. 
الكثري من هذا األفيـون يعـاجل إلنتـاج املـورفني، وبعـد ذلـك       أنَّ 

ــه جــرت     ــة تــذكر علــى أن ــه ال توجــد أدل  مــؤخَّراًاهلريويــن، فإن
أنه يف عام إالَّ وين. ضبطيات ألهنيدريد اخلل مرتبطة بصنع اهلري

ضبطت تايلند ثالث كميات من كربونات الصوديوم،  ٢٠١٣
، يف مناطق قريبة من احلدود مع ميامنـار.  كغ ١ ١٦٠جمموعها 
مـن نفـس املـادة،     كغ ٢ ٨٤٠ضبطت تايلند  ٢٠١٢ويف عام 

  أيضاً على مقربة من احلدود مع ميامنار. 
لدوليــة اجلليــدي غــري خاضــع للمراقبــة ا محــض اخلــلو  -١٩٥
يف القائمة الدولية احملدودة للمواد اخلاضعة ملراقبـة   مدَرجلكنه 

دولية خاصة، الصادرة عـن اهليئـة، بسـبب إمكانيـة اسـتخدامه      
املباشر يف خمتربات اهلريويـن وكطبقـة تغطيـة إلخفـاء أهنيدريـد      

يف إطار عمليـة   ،ب. وقد أكدت السلطات األفغانيةاخلل املهرَّ
ــل آي ــيَّ  ،إيغ ــه تب ــربات   لمحــض اخلليــ أنَّ ن أن يســتخدم يف خمت

اهلريوين يف بلدها، خملوطـا بنسـب خمتلفـة مـع أهنيدريـد اخلـل.       
 العثــور علــى جــراكن موســومة باعتبارهــا  متَّ ٢٠١٣ويف عــام 

ــادة غــري     محــض اخلــل  ــق بضــبط م ــق متعل ــاء حتقي ــ، أثن ة جمدَول

 ٢٠١٣أخـــرى يف أفغانســـتان. ويف كـــانون األول/ديســـمرب    
، وكــذلك كلوريــد ســتان محــض اخلــلحكومــة أفغان أضــافت

ــيوم، إىل    ــوم وكربونـــات الكالسـ ــيتيل وكلوريـــد األمونيـ األسـ
  املراقبة الوطنية.  

ــري      -١٩٦ ــادة غــ ــوم مــ ــد األمونيــ ــوكلوريــ ــيع جمدَولــ ة يشــ
ــون. ويف     ــورفني مــن األفي اســتخدامها يف إطــار اســتخالص امل
السنوات األخرية، أصبحت التقارير عن مضـبوطات كلوريـد   

كـر  ، ذ٢٠١٣َ لعـام . ويف دورة اإلبـالغ  ثر تواتراًاألمونيوم أك
على االستمارة دال مضبوطات من كلوريـد األمونيـوم بلـدان    

أطنـان) واملكسـيك    ٥,٨اثنان مهـا: أفغانسـتان (مـا يقـرب مـن      
 تبوطا). وأبلغت املكسيك أيضاً عن مضـ كغ ٥٢٠(أكثر من 

  ).لتراً ٤٧٠( من محض اخلل
    

ومؤثِّرات  اتخمدِّر صنعمة يف املواد املستخَد  -دال
    أخرى بصفة غري مشروعةعقلية 

    قلويدات اإليرغوت ومحض الليسرجيك  - ١  
    التجارة املشروعة     
ُتســــــتخدم قلويــــــدات اإليرغــــــوت (اإليرغــــــومترين   - ١٩٧

ــل    ــقيقة، وكمعجِّـ ــا) يف عـــالج الشـ ــامني وأمالحهمـ واإليرغوتـ
ــد، ولكــن     ــات التولي ــوالدة يف عملي ــارة الدوليــة   لل حجــم التج

، بـالتقرير يف هذه املـواد. وخـالل الفتـرة املشـمولة      ود نسبياحمد
 شـحنةً  ٣٣٧إشـعارات سـابقة للتصـدير بشـأن      بلداً ١٧أرسل 

، إىل كــغ ١٤٥مــن صــادرات قلويــدات اإليرغــوت، جمموعهــا 
ــداً ٥٣ ــاك ثــالث    الًضــ. وفمســتورداً بل ــك، كانــت هن عــن ذل

      . كغ ٠,٥شحنات من محض الليسرجيك، جمموعها 
    غري املشروع جارتِّاال    
لت مضـبوطات مـن   ، ُسـجِّ ٢٠١٣-٢٠٠٤يف الفترة   -١٩٨

قلويــدات اإليرغــوت يف تســعة مــن البلــدان واألقــاليم، أبلغــت  
ــن       ــا، عـ ــني والنمسـ ــبانيا والصـ ــي إسـ ــها، هـ ــدان منـ ــة بلـ ثالثـ
ــبوطات مـــن اإليرغوتـــامني علـــى االســـتمارة دال لعـــام       مضـ

ة . وعالوة علـى ذلـك، ضـبطت أسـتراليا كميـة صـغري      ٢٠١٣
وكانت الدولة الوحيدة الـيت أبلغـت    -من اإليرغومترين  جدا

. ويف كـل هـذه   ٢٠١٣عن مضبوطات من هذه املادة يف عام 
  واحد.   كغاحلاالت، كانت الكميات املضبوطة أقل من 
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ــجِّ  -١٩٩ ــن مضــبوطات محــض    وُس ــات حمــدودة م لت كمي
واحـــد) يف  كيلـــوغراممنـــها علـــى  الليســـرجيك (ال يزيـــد أيٌّ

. وفيمـا  ٢٠١٣-٢٠٠٤البلدان واألقـاليم يف الفتـرة   من  سبعة
فقـط عـن    اثنان، أبلغ بلدان ٢٠١٣عام اإلبالغ ليتعلق بدورة 

مثــل هــذه املضــبوطات. وبعــد ضــبط كميــة كــبرية بقــدر غــري  
، أبلغـت السـلطات   ٢٠١٢(من الناحية النسبية) يف عـام  عادي 

غرامــا) يف عــام    ٥٢٣األســترالية عــن ضــبط كميــة مشــاهبة (     
حالة. وكان محـض الليسـرجيك    ٢٤٩يف ما جمموعه ، ٢٠١٣
وإسـبانيا   حالـة)،  ٥٠حالـة)، وهولنـدا (   ١٥٦يف كنـدا (  ناشئاً

حالــة). وكـــان البلــد اآلخـــر الوحيــد الـــذي أبلــغ عـــن      ٤٣(
هـو االحتـاد    ٢٠١٣مضبوطات من محض الليسرجيك يف عام 

  غراما).   ٨٣الروسي (
    

    يلاألنترانومحض  محض أسيتيل األنترانيل- ن  - ٢  
    التجارة املشروعة     
 محــــض أســــيتيل األنترانيــــل-نميكــــن أن ُيســــتخدم   -٢٠٠

يف الصـــنع غـــري املشـــروع للميثـــاكوالون،  األنترانيـــلومحـــض 
م وله تاريخ من االستخدام غري املشـروع  الذي هو مهدِّئ منوِّ

ــا.    ال ــن أفريقيـ ــاء مـ ــيما يف أحنـ ــاللسـ ــمولة   وخـ ــرة املشـ الفتـ
رتان إشعارين سابقني للتصـدير  بالتقرير، أرسلت دولتان مصدِّ

، بلـــغ  أســـيتيل األنترانيـــل  محـــض‐نبشـــأن شـــحنتني مـــن   
ــى     ــيال علـ ــد قلـ ــا يزيـ ــا مـ ــغجمموعهمـ ــدين   كـ ــد، إىل بلـ واحـ

عــن ذلــك، كانــت هنــاك خــالل الفتــرة    مســتوردين. وفضــالً
جمموعهـا   األنترانيـل مـن محـض    شحنةً ٢٧٧املشمولة بالتقرير 

١  ١٢٠ ا.طن  
    

    روعغري املش تِّجاراال    
أســيتيل  محــض‐نأصــبحت التقــارير عــن مضــبوطات    - ٢٠١

قليلـة التـواتر،    دائمـاً ، الـيت كانـت   األنترانيلمحض  وأ األنترانيل
- ٢٠٠٤. ويف الفترة ٢٠٠٩متقطعة على حنو متزايد منذ عام 

عـن مضـبوطات مـن     وإقليماً بلداً ١٥، أفاد ما جمموعه ٢٠١٣
ني هـذه البلـدان   واحدة أو األخرى من هـاتني املـادتني؛ ومـن بـ    

مثــل هــذه الضــبطيات مــرة واحــدة علــى  ١٠أجــرت  واألقــاليم
- ٢٠٠٩فقط يف الفتـرة   ٦و، ٢٠٠٨- ٢٠٠٤األقل يف الفترة 

٢٠١٣  ا . وأفــادت الصــني بأهنــا ضــبطت كميــة كــبرية جــد– 
يف عـــام  األنترانيـــلمـــن محـــض  –طـــن  ٥٠٠يقـــرب مـــن  مـــا

 فقـــط قُـــدِّما بواســـطة انآخـــر انتقريـــرهنـــاك ؛ وكـــان ٢٠١٣
ــبط أيٍّ  ــن ضـ ــتمارة دال عـ ــام    االسـ ــادتني يف عـ ــاتني املـ ــن هـ مـ

ــا٢٠١٣ ــ ، ومهـ ــن  ٦,٥ان خيصَّـ ــرات مـ ــيتيل  محـــض‐نلتـ أسـ
) مـن  كـغ  ١كمية صغرية (أقل من بطت يف قطر وُض األنترانيل

  بطت يف بولندا. ُض أسيتيل األنترانيل محض‐ن
يف منطقة دربان الكـربى   متَّ ٢٠١٤ويف حزيران/يونيه   - ٢٠٢

يقيــا تفكيــك خمتــرب ُزعــم أنــه يصــنع امليثــاكوالون  يف جنــوب أفر
العثـور يف املوقـع    متَّعلى نطـاق واسـع. ومنـا إىل علـم اهليئـة أنـه       

تسـريبه مـن مصـادر حمليـة.      متَّ، الذي رمبا األنترانيلعلى محض 
ومل ُيقدَّم مزيد من املعلومات، والتحقيقات جارية. وقد أبلغت 

 املشــــروع عــــن الصــــنع غــــري   املاضــــيجنــــوب أفريقيــــا يف  
ا باسم املاندراكس. للميثاكوالون، املعروف حملي  

    
  املواد املستخَدمة يف صنع املواد املتعاطاة   - هاء

    ةدَولغري اجمل
استخدمت احلكومات االسـتمارة دال أيضـاً لإلبـالغ      -٢٠٣

موعـة متنوعـة مـن الكيمياويـات الـيت ميكـن       جملعن مضبوطات 
ــواد املتعاطــا  اســتخدامها ــة غــري اجمليف صــنع امل ــا  دَول ــا فيه ة، مب

ــارير عــــن    ــافة إىل التقــ ــدة. وإضــ ــانية اجلديــ ــؤثِّرات النفســ املــ
الكيمياويــــات املســــتخدمة يف تركيــــب املــــؤثِّرات النفســــانية 

 غامـا ادة مبـ  اجلديدة، كان معظم املضبوطات املبلغ عنها يتعلق
  (٤٣) وسالئف الكيتامني. بوتريوالكتون

والكتــون كمــا هــي،   بوتري غامــاويــتم تعــاطي املــادة     -٢٠٤
ولكنها تستخدم أيضاً كسليفة يف الصنع غري املشـروع حلمـض   

ــا ــة عــن     –غام ــدان املبلغ ــد. وكــان معظــم البل هيدروكســي الزب
مـن   ٢٠١٣بوتريوالكتـون يف عـام    غامـا مضبوطات مـن املـادة   

 ٨١لترات)، وإستونيا ( ٥,٥البلدان األوروبية، وهي بلجيكا (
بولنـــدا الكميـــات نشـــأت يف  أنَّ، وُيـــزعم حادثـــاً ١٣يف  لتـــراً
ــن   و ــر مـ ــدا (أكثـ ــدا)، وفنلنـ ــراً ٣٦٠هولنـ ــاً ٤٠يف  لتـ )، حادثـ

لتر يف ضـبطية واحـدة)، وهنغاريـا     ١ ٦٠٠واليونان (أكثر من 
ضـــــبطيات)،  ٥لتـــــرات يف  ٥,٦لتـــــرات)، والتفيـــــا ( ٦,٣(

__________ 

مخدِّرات والتابعة للاستعرضت جلنة اخلرباء املعنية باالرهتان   )٤٣(
، ١واملادة  بوتريوالكتون غاماملنظمة الصحة العاملية املادة 

لبحث احتمال  ٢٠١٤بوتانيديول يف حزيران/يونيه -٤
 إخضاعهما للمراقبة الدولية.
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). وأبلغـت هولنـدا عـن أكـرب     حوادث ٣يف  لتراً ٥٥والسويد (
لتــر يف ســتة حــوادث. وأبلــغ   ٥٠ ٠٠٠حنــو  املضــبوطات، أْي

بوتريوالكتـون،   غامـا االحتاد الروسي عن خمتربات لصـنع املـادة   
. كــغ  ٤٠٠حيــث بلغــت املضــبوطات مــن املــادة أكثــر مــن       

وخــارج أوروبــا، كانــت الواليــات املتحــدة هــي البلــد الوحيــد  
بطت بوتريوالكتون، حيـث ضَـ   غاماالذي أبلغ عن ضبط املادة 

غــت أسـتراليا عــن أهنـا ضــبطت مــا   . وأبللتـراً  ٢٨٥مـا جمموعــه  
بوتانيديول، الـيت هـي سـليفة    -١،٤من املادة  كغ ٩يقرب من 

هيدروكســي الزبــد. وإضــافة إىل ذلــك،  –غامــاأخــرى للمــادة 
استمر اإلبالغ عـن مضـبوطات املـادة غامـا بوتريوالكتـون عـرب       

. وكانـت الكميـات صـغرية عـادة،     ٢٠١٤نظام بيكس يف عام 
يف  لتـر  ١ ٠٠٠اليت أبلغت عـن ضـبط   ما عدا يف حالة هولندا، 

  .  ٢٠١٤شباط/فرباير 
وواصلت الصني اإلبالغ عـن مضـبوطات مـن سـليفة       -٢٠٥

 عـرف بامسهـا الشـائع وهـو "هيدروكسـي     مباشرة للكيتامني، ُت
ــام   ــيمني". ويف ع ــن     ٢٠١٣ل ــرب م ــا يق ــن ضــبط م ــغ ع ، أُبل

ما يقـرب مـن ضـعف     ، أْيالكيمياويةأطنان من هذه املادة  ٨
ــ . واملــادة "هيدروكســي ٢٠١٢يت ُضــبطت يف عــام الكميــة ال

لـــيمني" خاضـــعة للمراقبـــة الوطنيـــة يف الصـــني منـــذ منتصـــف 
  .  ٢٠٠٨  عام

إيزوبروبيـل  -وأبلغت ماليزيا عن ضـبطية مـن املـادة ن     -٢٠٦
زيالمني، الـــيت ميكـــن اســـتخدامها لتخفيـــف امليثامفيتـــامني  ـبنـــ

ــد") أل  ــوري ("اجلليــ ــابه  مظهرنَّ البلــ ــا مشــ ــداهــ ــر  جــ ملظهــ
  .  خدِّرامل  هذا
    

    االستنتاجات  -خامساً
ــد       -٢٠٧ ــالئف إىل تزويــ ــن الســ ــة عــ ــارير اهليئــ ــدف تقــ هتــ

احلكومات باسـتعراض وحتليـل شـاملني حلالـة مراقبـة السـالئف       
على نطاق العامل، إىل جانب مالحظات وتوصـيات هتـدف إىل   

غري املشـروع والتصـدي    تِّجارمنع تسريب الكيمياويات إىل اال
يات. ويــبين هــذا الفصــل علــى التحليــل الــذي   ألحــدث التحــدِّ

أجرتـــه اهليئـــة والـــوارد يف الفصـــل الثـــاين واهلـــادف إىل إبـــالغ  
ــرياهتما    ــدِّرات يف حتضـ ــة املخـ ــات وجلنـ ــات إىل احلكومـ املعلومـ

  .  ٢٠١٦  للدورة االستثنائية للجمعية العامة يف عام
وإنفاذ القوانني املتعلقة بالسالئف عنصـر مكمِّـل هـام      -٢٠٨
العنصــر التنظيمــي  هــذا النظــام، أْينَّ الرقابــة القــائم، أل لنظــام

منه، حمدود القـدرة علـى التعامـل مـع سالسـل مـن املـواد الـيت         
 توجــد بينــها صــلة كيميائيــة ومــع املــواد الــيت ال يوجــد هلــا أيُّ
استخدام مشروع و/أو ال توجد جتارة مشروعة فيهـا، وذلـك   

مـع كـل مـادة علـى      هنج اجلدولة قائم على أساس التعاملنَّ أل
إدراج كــل مــادة  يتطلــبهــذا النــهج أنَّ حــدة. ويعــين ذلــك  

مفهـوم مراقبـة التسـريب، القـائم     أنَّ على حـدة باالسـم؛ كمـا    
علــى منــع التســريب مــن القنــوات املشــروعة إىل القنــوات غــري 
املشروعة من خالل رصد التجـارة الوطنيـة والدوليـة، يتطلَّـب     

ما علـى األقـل وأن تكـون    أن يكون للمواد استخدام مشروع 
هناك جتـارة فيهـا. ومبـا أنـه حيـدث بصـورة متزايـدة التـواتر أن         

ــيت      ال ــواد الوســيطة ال ــي الســالئف احملــوَّرة واملشــتقات وامل تف
من هذين الشرطني، فقـد أصـبح    ظهرت يف اآلونة األخرية بأيٍّ

مــن املهــم النظــر يف هنــوج تســمح بالتــدخُّل يف حالــة االشــتباه،  
تطبيــق مجيــع التــدابري الرقابيــة التنظيميــة الــيت قــد   دون اشــتراط 

تثقل كاهل السـلطات والصـناعة علـى حـد سـواء. ومـن شـأن        
مفــاهيم مثــل املفهــوم املعــروف باســم "الســالئف املباشــرة"، أو 
مفهــوم عكــس عــبء اإلثبــات، وهــي مفــاهيم جتــري مناقشــتها 

أن أيضاً إىل حـد مـا فيمـا يتعلـق بـاملؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة،        
  تتيح إعادة التركيز الضرورية للضوابط.  

وعـالوة علـى ذلـك، فمــن شـأن النـهوج الـيت ال تعــود         - ٢٠٩
تعتمد على تسمية كل مادة على حدة أن جتعـل النظـام الـدويل    
ملراقبة السالئف مستعدا أيضـاً ملواجهـة التحـدِّيات الـيت ستنشـأ      

ة. ففــي النفســانية اجلديــد املــؤثِّراتقريبــا فيمــا يتعلــق بســالئف 
بعـض هـذه الكيمياويـات ذات أمهيـة حامسـة لسالسـل       أنَّ حني 

هنـاك   كاملة مـن املـؤثِّرات النفسـانية اجلديـدة املتصـلة هبـا، فـإنَّ       
كيمياويات أخرى ختص بصفة حمـددة للغايـة مـؤثِّرات نفسـانية     

تكون هلا جمموعة من االستخدامات  جديدة منفردة، وكثرياً ما
ة فيها بكميات كـبرية. ومـن شـأن    املشروعة و/أو جتري التجار

أن  ١٩٨٨تطبيق تدابري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقيـة سـنة   
يثقل كاهل النظام بطريقـة مماثلـة ملـا يالحـظ حاليـا فيمـا يتعلـق        
باملنتجـــات النهائيـــة للمـــؤثِّرات النفســـانية اجلديـــدة وجدولتـــها 

  مبوجب االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات. 
أنَّ وقد متَّ حتديد حلـول، وتتـوفَّر أدوات عمليـة. بيـد       -٢١٠

التسـريب ميكـن أن حيـدث، وحيـدث فعـالً، يف      أنَّ قبول فكرة 
هنــاك مســؤولية مشــتركة أنَّ مجيــع مراحــل سلســلة التوزيــع، و

عن ضمان أن تكون نظم املراقبة الداخليـة، الـيت متثِّـل اللبنـات     
ئف، صـاحلة للغـرض   الفردية لنظام عاملي مترابط ملراقبـة السـال  
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املطلوب منها، هو مسألة إرادة سياسـية. ويشـمل ذلـك مجيـع     
أو توزيعهـا حمليـا أو    الكيمياويـات البلدان اليت يـتم فيهـا صـنع    

اســتخدامها أو اســتريادها أو تصــديرها أو إعــادة تصــديرها،     
كما يشمل البلدان الـيت تعُبـر مـن خالهلـا هـذه الكيمياويـات،       

 مجيـع أحنـاء العـامل تقريبـاً. ومسـألة      وبعبارة أخرى كل بلـد يف 
حتقيق التوازن بـني اعتبـارات حريـة حركـة السـلع واعتبـارات       
املراقبة هي أيضاً مسألة إرادة سياسية. ويف املقام األول، يظـل  
اهلدف النهائي ملراقبة السالئف هو منع التسريب منعـاً فعَّـاالً،   

ــني  ــرَّد مؤشِّـــ   أنَّ يف حـ ــع، جمـ ــي، يف الواقـ ــبطيات هـ رات الضـ
  لت بالنجاح.لِّلعمليات تسريب معروفة كُ

وتأمــل اهليئــة أن تتــيح الــدورة االســتثنائية للجمعيــة        -٢١١
ــرَّ  ــة املق ــام  العام ــدها يف ع ــق   فرصــةً ٢٠١٦ر عق ــق تواف لتحقي

الـــالزم، علـــى أعلـــى مســـتوى، جلعـــل املراقبـــة الدوليـــة  اآلراء
ومـا بعـده، وتعـرب اهليئـة عـن       ٢٠١٩للسالئف مالئمة لعـام  

  تعدادها للمشاركة الكاملة يف هذا املسعى.اس
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  املصطلحاتمسرد 
  

  اسُتخدمت يف هذا التقرير املصطلحات والتعاريف التالية:
  

مزيج، على شكل مادة صلبة عادة، قبل تركيبها يف هيئة عبوة جاهزة لالستعمال، حتتوي   :الصيدالنية ةالتركيب
استخالصها بوسائل سهلة أو  على سالئف موجودة بشكل يتيح إمكانية استعماهلا

 االستخدام.
  .حتويل وجهة مواد من قنوات مشروعة إىل قنوات غري مشروعة  التسريب:

أسلوب مشابه ألسلوب التسليم املراقَب، باستثناء أنه ميكن استخدامه يف البلدان اليت   رصود:املتسليم ال
ال تكون املادة خاضعة يوجد فيها تشريع وطين لعمليات التسليم املراقَب، أو حيث   ال

ص إىل اتفاق ل يف اإلطار الزمين املخصَّللمراقبة الدولية، أو يف احلاالت اليت تعذَّر فيها التوصُّ
  .من جانب مجيع السلطات الوطنية املختصة املعنية على املشاركة يف التسليم املراقب

بسبب وجود تناقضات إدارية أو ألسباب أخرى مثرية للقلق  تاًالشحنة احملتجزة مؤقَّ  :(املعلَّقة) تاًالشحنة املوقوفة مؤقَّ
لالرتياب، تستدعي التحقّق من صحة الطلبية وحسم املسائل التقنية قبل اإلفراج   أو
 الشحنة. عن

 شروعاً تشكِّلالشحنة احملتجزة بشكل دائم لوجود أسباب معقولة لالعتقاد بأهنا قد   الشحنة املوقوفة:
  شاكل إدارية أو ألسباب أخرى مثرية للقلق أو لالرتياب.ملالتسريب، نتيجةً يف

عهدة ممتلكات  تولِّيحظر إحالة ممتلكات أو إبداهلا أو التصرف فيها أو نقلها؛ أو   الضبط:
يكون هذا  وقد على أمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى. السيطرة عليها بناًء  أو

وقد تستخِدم النظم القانونية املختلفة مصطلحات املصادرة).  أْياإلجراء مؤقتاً أو دائماً (
 .خمتلفة لذلك

الطلبية (أو املعاملة) ذات الطابع أو الوضع املريب أو املضلِّل أو غري املألوف، لوجود سبب  :)املعاملة املريبة(أو  الطلبية املريبة
لثاين من اتفاقية ة يف اجلدولني األول أو ادَرجلالعتقاد بأنَّ الغاية من مادة من املواد امل

، اجلاري استريادها أو تصديرها أو نقلها عرب بلد ثالث، هو استعماهلا يف صنع ١٩٨٨  سنة
  ات أو مؤثِّرات عقلية بصفة غري مشروعة.خمدِّر

خمترب غري مشروع يعمل على 
  نطاق صناعي:

مة ات األمفيتامينية يستعمل معدات و/أو أوعية زجاجية ضخمة مصمَّنشِّطخمترب لصنع امل
وينتج كميات كبرية  ،حسب الطلب أو مشتراة من مصادر التجهيز الصناعي

باحلاجة إىل احلصول على  د الكمية إالَّا حبيث ال حتدَّات يف أوقات وجيزة جدخدِّرامل  من
سالئف أو كيمياويات أساسية أخرى بالكميات الكافية أو ألسباب لوجستية أو احلاجة 

ات والكيمياويات؛ وتنتج دورة الصنع خدِّركميات كبرية من املإىل القوة العاملة ملعاجلة 
  .أو أكثر من املادة كيلوغراما٥٠ًات األمفيتامينيةمنشِّطالنمطية لل

املستحضرات املستعَملة للعالج (يف الطب البشري أو البيطري) يف شكل عبوات جاهزة   املستحضرات الصيدالنية:
بشكل يتيح إمكانية استعماهلا أو استخالصها لالستعمال حتتوي على سالئف موجودة 

املبيعة بالتجزئة  يف العبوات عرض املستحضرات الصيدالنيةوقد ُتبوسائل سهلة االستخدام. 
 أو يف أشكال سائبة.
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    املرفق األول

  ، حسب املنطقة، ١٩٨٨األطراف وغري األطراف يف اتفاقية سنة     
    ٢٠١٤ثاين/نوفمرب تشرين ال ١حىت 

 بني قوسني. مدَرجتاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام  ملحوظة:  
  

 ١٩٨٨غري األطراف يف اتفاقية سنة  ١٩٨٨األطراف يف اتفاقية سنةاملنطقة
        

  إثيوبياأفريقيا
 )١٩٩٤تشرين األول/أكتوبر  ١١(

 جزر القمر
 )٢٠٠٠آذار/مارس  ١(

 جنوب السودان
   

 غينيا االستوائية 
  إريتريا

 )٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٣٠(
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 )٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ١٥(
   

   الصومال
  

  أنغوال
 )٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٦(

 املتحدةتنـزانيامجهورية
 )١٩٩٦نيسان/أبريل  ١٧(

   
   

    
  أوغندا

 )١٩٩٠ب/أغسطس آ ٢٠(
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 )٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨(
   
   

    
  بنن

 )١٩٩٧أيار/مايو  ٢٣(
 جنوب أفريقيا

 )١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٤(
   
   

    
  بوتسوانا

 )١٩٩٦آب/أغسطس  ١٣(
 جيبويت

 )٢٠٠١شباط/فرباير  ٢٢(
   
   

    
  بوركينا فاسو

 )١٩٩٢حزيران/يونيه  ٢(
 رواندا

 )٢٠٠٢أيار/مايو  ١٣(
   
   

    
  بوروندي

 )١٩٩٣شباط/فرباير  ١٨(
 زامبيا

 )١٩٩٣أيار/مايو  ٢٨(
   
   

    
  تشاد

 )١٩٩٥حزيران/يونيه  ٩(
 زمبابوي

 )١٩٩٣متوز/يوليه  ٣٠(
   
   

    
  توغو

 )١٩٩٠أغسطس آب/ ١(
 سان تومي وبرينسيـيب

 )١٩٩٦حزيران/يونيه  ٢٠(
   
   

    
  تونس

 )١٩٩٠أيلول/سبتمرب  ٢٠(
 السنغال

 )١٩٨٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧(
   
   

    
  اجلزائر

 )١٩٩٥أيار/مايو  ٩(
 سوازيلند

 )١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر  ٨(
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 ١٩٨٨غري األطراف يف اتفاقية سنة  ١٩٨٨األطراف يف اتفاقية سنةاملنطقة

  السودان
 )١٩٩٣شرين الثاين/نوفمربت ١٩(

 ليبيا
 )١٩٩٦متوز/يوليه٢٢(

   
   

    
  سرياليون

 )١٩٩٤حزيران/يونيه  ٦(
 ليسوتو

 )١٩٩٥آذار/مارس٢٨(
   
   

    
  سيشيل

 )١٩٩٢شباط/فرباير  ٢٧(
 مايل

 )١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر٣١(
    

   
    

  غابون
 )٢٠٠٦ليه متوز/يو ١٠(

 مدغشقر
 )١٩٩١آذار/مارس١٢(

   
   

    
  غامبيا

 )١٩٩٦نيسان/أبريل  ٢٣(
 مصر

 )١٩٩١آذار/مارس١٥(
   
   

    
  غانا

 )١٩٩٠نيسان/أبريل  ١٠(
 املغرب

 )١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر٢٨(
   
   

    
  غينيا

 )١٩٩٠كانون األول/ديسمرب ٢٧(
 الويم
 )١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر١٢(

   
   

    
  بيساو- غينيا

 )١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر ٢٧(
 موريتانيا

 )١٩٩٣متوز/يوليه١(
   
   

    
  كابو فريدي

 )١٩٩٥أيار/مايو  ٨(
 موريشيوس

 )٢٠٠١آذار/مارس٦(
   
   

    
  الكامريون

 )١٩٩١توبرتشرين األول/أك ٢٨(
 موزامبيق

 )١٩٩٨حزيران/يونيه٨(
   
   

    
  كوت ديفوار

 )١٩٩١تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥(
 ناميبيا

 )٢٠٠٩آذار/مارس٦(
   
   

    
  الكونغو

 )٢٠٠٤آذار/مارس  ٣(
 النيجر

 )١٩٩٢تشرين الثاين/نوفمرب١٠(
   
   

    
  كينيا

 )١٩٩٢األول/أكتوبرتشرين  ١٩(
 نيجرييا

 )١٩٨٩تشرين الثاين/نوفمرب١(
   
   

    
  ليربيا

 )٢٠٠٥أيلول/سبتمرب ١٦(
    

   
    إمجايل املنطقة
٥٤٥١٣ 
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 ١٩٨٨غري األطراف يف اتفاقية سنة  ١٩٨٨األطراف يف اتفاقية سنةاملنطقة

 األرجنتنيالقارة األمريكية
  )١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٠(

 اجلمهورية الدومينيكية 
 )١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٢١(

   
    
     
 إكوادور 

 )١٩٩٠آذار/مارس  ٢٣(
 دومينيكا 

 )١٩٩٣حزيران/يونيه  ٣٠(
   

    
      
 أنتيغوا وبربودا 

 )١٩٩٣نيسان/أبريل  ٥(
 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 )١٩٩٤أيار/مايو  ١٧(
   

    
      
 أوروغواي 

 )١٩٩٥آذار/مارس  ١٠(
 سسانت كيتس ونيفي

 )١٩٩٥نيسان/أبريل  ١٩(
   

    
     
 باراغواي 

 )١٩٩٠آب/أغسطس  ٢٣(
 سانت لوسيا

 )١٩٩٥آب/أغسطس  ٢١(
   

    
     
 الربازيل 

 )١٩٩١متوز/يوليه  ١٧(
 السلفادور

 )١٩٩٣أيار/مايو  ٢١(
   

    
     
 بربادوس 

 )١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ١٥(
 رينامسو

 )١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٨(
   

    
     
 بليز 

 )١٩٩٦متوز/يوليه  ٢٤(
 شيلي

 )١٩٩٠آذار/مارس  ١٣(
   

    
    

 بنما
 )١٩٩٤كانون الثاين/يناير  ١٣(

 غرينادا
 )١٩٩٠كانون األول/ديسمرب  ١٠(

   
    
     
 قوميات)ة التعدِّدامل- بوليفيا (دولة 

 )١٩٩٠آب/أغسطس  ٢٠(
 غواتيماال

 )١٩٩١شباط/فرباير  ٢٨(
   

     
      

 بريو
 )١٩٩٢كانون الثاين/يناير  ١٦(

 غيانا
 )١٩٩٣آذار/مارس  ١٩(

    
    

      
 ترينيداد وتوباغو 

 )١٩٩٥شباط/فرباير  ١٧(
 البوليفارية)-(مجهوريةفنـزويال

 )١٩٩١ه متوز/يولي ١٦(
   

    
     
 جامايكا 

 )١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ٢٩(
 كندا

 )١٩٩٠متوز/يوليه  ٥(
   

    
     
 جزر البهاما 

 )١٩٨٩كانون الثاين/يناير  ٣٠(
 كوبا

 )١٩٩٦حزيران/يونيه  ١٢(
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 ١٩٨٨غري األطراف يف اتفاقية سنة  ١٩٨٨األطراف يف اتفاقية سنةاملنطقة
 كوستاريكا 

 )١٩٩١شباط/فرباير  ٨(
 هاييت

 )١٩٩٥يلول/سبتمربأ١٨(
   

    
     
 كولومبيا 

 )١٩٩٤حزيران/يونيه ١٠(
 هندوراس

 )١٩٩١كانون األول/ديسمرب  ١١(
   

    
     
 املكسيك 

 )١٩٩٠نيسان/أبريل  ١١(
 الواليات املتحدة األمريكية

 )١٩٩٠شباط/فرباير٢٠(
   

    
      
 نيكاراغوا 

 )١٩٩٠ار/مايو أي ٤(
    

     

     إمجايل املنطقة
 صفر٣٥٣٥

    
 أذربيجانآسيا

 )١٩٩٣أيلول/سبتمرب ٢٢(
 البحرين

 )١٩٩٠شباط/فرباير٧(
 دولة فلسطني

 

  

 األردن
 )١٩٩٠نيسان/أبريل  ١٦(

 بروين دار السالم 
 )١٩٩٣تشرين الثاين/نوفمرب١٢(

 
 أرمينيا 

 )١٩٩٣أيلول/سبتمرب ١٣(
 بنغالديش

     )١٩٩٠تشرين األول/أكتوبر١١(
    

 إسرائيل  
 )٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٠(

 بوتان 
 )١٩٩٠آب/أغسطس٢٧(

   
      

    
 أفغانستان  

 )١٩٩٢شباط/فرباير  ١٤(

 تايلند 
 )٢٠٠٢أيار/مايو٣(

   
      

    
 اإلمارات العربية املتحدة  

 )١٩٩٠نيسان/أبريل  ١٢(

 تركمانستان 
 )١٩٩٦شباط/فرباير٢١(

   
      

    
 إندونيسيا  

 )١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٣(

 تركيا 
 )١٩٩٦نيسان/أبريل٢(

   
      

    
 أوزبكستان 

 )١٩٩٥آب/أغسطس ٢٤(

  ليشيت- تيمور 
 )٢٠١٤حزيران/يونيه٣(

   
     

    
 اإلسالمية)- إيران (مجهورية  

 )١٩٩٢كانون األول/ديسمرب ٧(

 اجلمهورية العربية السورية 
 )١٩٩١أيلول/سبتمرب٣(

   
      

    
 باكستان 

 )١٩٩١تشرين األول/أكتوبر ٢٥(
 مجهورية كوريا 

 )١٩٩٨كانون األول/ديسمرب٢٨(
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 ١٩٨٨غري األطراف يف اتفاقية سنة  ١٩٨٨األطراف يف اتفاقية سنةاملنطقة

 ية كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهور  
 )٢٠٠٧آذار/مارس  ١٩(

 كازاخستان 
 )١٩٩٧نيسان/أبريل٢٩(

   
      
        
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   

 )٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر ١(
 كمبوديا 

 )٢٠٠٥نيسان/أبريل٢(
   

      
        
 جورجيا  

 )١٩٩٨كانون الثاين/يناير ٨(
 الكويت 

 )٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب٣(
   

      
        
 سري النكا  

 )١٩٩١حزيران/يونيه  ٦(
 لبنان 

 )١٩٩٦آذار/مارس١١(
   

      
        
 سنغافورة  

 )١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر ٢٣(
 ماليزيا 

 )١٩٩٣أيار/مايو١١(
   

      
        
 الصني  

 )١٩٨٩/أكتوبر تشرين األول ٢٥(
 ملديف 

 )٢٠٠٠أيلول/سبتمرب٧(
   

      
       
 طاجيكستان  

 )١٩٩٦أيار/مايو  ٦(
 اململكة العربية السعودية 

 )١٩٩٢كانون الثاين/يناير٩(
   

      
      

 منغوليا
 )٢٠٠٣حزيران/يونيه٢٥(

   
 العراق  

 )١٩٩٨متوز/يوليه  ٢٢(
    

      
        
 ُعمان  

 )١٩٩١آذار/مارس  ١٥(
 ميامنار 

 )١٩٩١حزيران/يونيه١١(
   

      
        
 الفلبني  

 )١٩٩٦حزيران/يونيه  ٧(
 نيبال 

 )١٩٩١متوز/يوليه٢٤(
   

      
       
 فييت نام 

 )١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب ٤(
 اهلند 

 )١٩٩٠آذار/مارس٢٧(
   

     
       
 قطر 

 )١٩٩٠أيار/مايو  ٤(
 اليابان 

 )١٩٩٢حزيران/يونيه١٢(
   

     
       

 قريغيزستان 
 )١٩٩٤تشرين األول/أكتوبر  ٧(

 اليمن 
 )١٩٩٦آذار/مارس  ٢٥(

   
     

    إمجايل املنطقة
٤٧٤٦١ 
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 ١٩٨٨غري األطراف يف اتفاقية سنة  ١٩٨٨األطراف يف اتفاقية سنةاملنطقة

 االحتاد الروسي أوروبا
 )١٩٩٠كانون األول/ديسمرب ١٧(

 بيالروس 
 )١٩٩٠كتوبرتشرين األول/أ١٥(

 
    

    

 (أ)إسبانيا
 )١٩٩٠آب/أغسطس ١٣(

 اجلبل األسود
 )٢٠٠٦حزيران/يونيه٣(

   
    

      

 (أ)إستونيا
 )٢٠٠٠متوز/يوليه  ١٢(

 )ب(اجلمهورية التشيكية
 )١٩٩٣كانون األول/ديسمرب٣٠(

   
   

      
 ألبانيا 

 )٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٧(
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً 

 )١٩٩٣تشرين األول/أكتوبر١٣(
    

    
      
 (أ)أملانيا 

 )١٩٩٣تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠(
 مجهورية مولدوفا

 )١٩٩٥شباط/فرباير١٥(
   

    
     

 أندورا
 )١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٣(

 (أ)الدامنرك
 )١٩٩١كانون األول/ديسمرب١٩(

   
   

     
 أوكرانيا 

 )١٩٩١آب/أغسطس ٢٨(
 (أ)رومانيا

 )١٩٩٣كانون الثاين/يناير٢١(
    

    
     

 (أ)آيرلندا 
 )١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٣(

 سان مارينو
 )٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر١٠(

   
    
      
 آيسلندا 

 )١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢(
 (أ)اكياسلوف

 )١٩٩٣أيار/مايو٢٨(
   

     
     
 (أ)إيطاليا 

 )١٩٩٠كانون األول/ديسمرب ٣١(
 (أ)سلوفينيا

 )١٩٩٢متوز/يوليه٦(
   

    
     
 (أ)الربتغال 

 )١٩٩١كانون األول/ديسمرب ٣(
 (أ)السويد

 )١٩٩١متوز/يوليه٢٢(
   

    
     
 (أ)بلجيكا 

 )١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر ٢٥(
 سويسرا

 )٢٠٠٥أيلول/سبتمرب١٤(
   

      
        

 (أ)بلغاريا 
 )١٩٩٢أيلول/سبتمرب ٢٤(

 صربيا 
 )١٩٩١كانون الثاين/يناير٣(

   
     
        
 البوسنة واهلرسك 

 )١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١(
 (أ)فرنسا 

 )١٩٩٠كانون األول/ديسمرب٣١(
   

     
      

 (أ)بولندا  
 )١٩٩٤أيار/مايو  ٢٦(

 (أ)فنلندا 
 )١٩٩٤شباط/فرباير١٥(
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 ١٩٨٨غري األطراف يف اتفاقية سنة  ١٩٨٨األطراف يف اتفاقية سنةاملنطقة

 (أ)قربص
 )١٩٩٠أيار/مايو  ٢٥(

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 (أ)وآيرلندا الشمالية

 )١٩٩١حزيران/يونيه٢٨(

   

          
 الكرسي الرسويل

 )٢٠١٢يركانون الثاين/ينا ٢٥(
 موناكو

 )١٩٩١نيسان/أبريل٢٣(
   

          
 (أ)كرواتيا

 )١٩٩٣متوز/يوليه  ٢٦(
 النرويج

 )١٩٩٤تشرين الثاين/نوفمرب١٤(
   

     
     

 (أ)التفيا 
 )١٩٩٤شباط/فرباير  ٢٥(

 (أ)النمسا
 )١٩٩٧متوز/يوليه١١(

   
           
 (أ)لكسمربغ 

 )١٩٩٢يسان/أبريل ن ٢٩(
 (أ)هنغاريا

 )١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب١٥(
   

           
 (أ)ليتوانيا 

 )١٩٩٨حزيران/يونيه  ٨(
 (أ)هولندا

 )١٩٩٣أيلول/سبتمرب٨(
   

           
 ليختنشتاين

 )٢٠٠٧آذار/مارس  ٩(
 (أ)اليونان

 )١٩٩٢كانون الثاين/يناير٢٨(
   

      
    

 (أ)مالطة 
 )١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٨(

(ب)االحتاد األورويب

 )١٩٩٠كانون األول/ديسمرب٣١(

   
      

    
    إمجايل املنطقة
 صفر ٤٦٤٦

  
 أستراليا أوقيانوسيا

 )١٩٩٢تشرين الثاين/نوفمرب ١٦(
 فيجي

 )١٩٩٣آذار/مارس٢٥(
  بابوا غينيا اجلديدة

 
  باالو

  
  فالوتو
  

  جزر سليمان
  

 يت كرييبا
 

   
  
  

 تونغا
 )١٩٩٦نيسان/أبريل  ٢٩(

 املوحَّدة)-ميكرونيزيا (واليات
 )٢٠٠٤متوز/يوليه٦(

 
 جزر كوك 

 )٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٢(
 ناورو

  )٢٠١٢متوز/يوليه١٢(
 

 جزر مارشال
 )٢٠١٠ثاين/نوفمربتشرين ال ٥(

 نيوزيلندا
   )١٩٩٨كانون األول/ديسمرب١٦(

 ساموا
 )٢٠٠٥آب/أغسطس ١٩(

 نيوي
    )٢٠١٢متوز/يوليه١٦(

 فانواتو
  )٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٦(

  إمجايل املنطقة
١٦١١٥ 

   اجملموع العاملي
١٩٨١٨٩٩ 

  
  دولة عضو يف االحتاد األورويب.    (أ)  
  .١٢نطاق االختصاص: املادة   (ب)  
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 املرفق الثاين

  
  االحتياجات السنوية املشروعة من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين     

- ٢- فينيل- ١بروبانون واملادة - ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل- ٤،٣واملادة 
      صنع املنشِّطات األمفيتامينية بروبانون، وهي مواد يكثر استخدامها يف

، املعنون "تدعيم نظم مراقبة الكيمياويات ٤٩/٣ات يف قرارها خدِّرعمدت جلنة امل  -١
  السليفة املستخَدمة يف صنع العقاقري االصطناعية"، إىل ما يلي:

ات خدِّرطلبت إىل الدول األعضاء أن تقدِّم إىل اهليئة الدولية ملراقبة امل  (أ)  
بروبانون - ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل- ٤،٣وية الحتياجاهتا املشروعة من املواد تقديرات سن

بروبانون، - ٢- فينيل- ١والسودوإيفيدرين واإليفيدرين و(امليثيلني ديوكسي فينيل بروبانون) 
رة من واردات املستحضرات احملتوية وأن تقدِّم إليها كذلك، قدر اإلمكان، احتياجاهتا املقدَّ

  اليت ميكن استعماهلا بسهولة أو استخالصها بوسائل ميسورة االستخدام؛على تلك املواد 
طلبت إىل اهليئة أن تتيح تلك التقديرات للدول األعضاء على حنو يكفل   (ب)  

  ات؛خدِّريف أغراض مراقبة امل عدم استخدام تلك املعلومات إالَّ
د تقديرات دعت الدول األعضاء إىل إبالغ اهليئة عن إمكانية وجدوى إعدا  (ج)  

الحتياجاهتا املشروعة من الكيمياويات السليفة واملستحضرات املشار إليها أعاله واإلبالغ 
  عن تلك التقديرات واستخدامها يف منع التسريب.

وعمالً بذلك القرار، دعت اهليئة رمسيا احلكومات إىل إعداد تقديرات عن احتياجاهتا   -٢
رة هذه التقديرات، اليت أبلغت عنها احلكومات، املشروعة من تلك املواد. وُنشرت ألول م

  .٢٠٠٧يف آذار/مارس 
ويبيِّن اجلدول الوارد أدناه آخر البيانات اليت أبلغت عنها احلكومات خبصوص تلك   - ٣

الكيمياويات السليفة األربع (ومستحضراهتا، حيثما يكون ذلك وارداً). وُيتوقَّع أن تتيح هذه 
ح االحتياجات املشروعة للسلطات املختصة يف البلدان املصدِّرة يوضِّاً رمؤشِّ ، على األقل،البيانات

للبلدان املستوردة، وأن تؤدِّي من مثَّ إىل منع حماوالت التسريب. واحلكومات مدعوَّة إىل مراجعة 
احتياجاهتا بصيغتها املنشورة وتعديلها حسب االقتضاء وإبالغ اهليئة بأيِّ تغيري مطلوب. ويعود 

ولالطِّالع على أحدث البيانات، يرجى  ؛٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١بيانات إىل تاريخ ال
-www.incb.org/documents/PRECURSORS/ANNUAL-LICITاملوقع الشبكي التايل:   زيارة

REQUIREMENTS/INCB_ALR_WEB.pdf.  
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   االحتياجات السنوية املشروعة اليت أبلغت عنها احلكومات خبصوص الواردات من اإليفيدرين

  بروبانون - ٢- فينيل- ١واملادة بروبانون - ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل- ٤،٣والسودوإيفيدرين واملادة 
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١ومستحضرات هذه املواد، حىت 

    (بالكيلوغرامات)
 اإليفيدرين البلد أو اإلقليم

مستحضرات 
 السودوإيفيدرين اإليفيدرين

  مستحضرات 
 السودوإيفيدرين

ميثيلني ديوكسي 
(ب)بروبانون فينيل (أ)بروبانون فينيل

(ط)٠  ٥٠٠ ١ االحتاد الروسي   

 ٠ ٠ ١٠ ٢٠أذربيجان

 ٠ ٠ ٣٢٩ ١٣ ٢٧األرجنتني

(ط)٠ ٠٠٠ ١٥ ٥٠األردن  (م) 
 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠أرمينيا

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠إريتريا

 ٩٨ ٠ ٤٧٤ ٨ ١٨٦إسبانيا

 ١ ٠ ٧٢٠ ١١٠١ ١٣٦ ٣أستراليا

(ط)٠ ٥٠٣٥٠ ٥إستونيا  ٠ 

(ط)٠ ٩٧١ ٣٠١٦١ ١إسرائيل   

 ٠ ٠ ٠٠٠٠ ٠٣ ٥٠أفغانستان

 ٠ ٠ ٥٠٠ ٦٩٠٠٢ ٢٠إكوادور

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٣ألبانيا

 ٨ ١ ٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ١أملانيا

 ٠ ٠ ٤٩٩ ٢ ٠٠٠ ٣ ٠ اإلمارات العربية املتحدة

(ط)٠ ٠٠٠٨٠٥ ٥٢ ٠٠٠ ١٠إندونيسيا  ٠ 

 ٠ ٠ ٠٠١ ٦أوروغواي

(ط)٠ ١٥ ١أوزبكستان   

 ٠ ٠ ٥٠٠٤٠٠ ٣٥٢ ١٥٠أوغندا

 ٠ ٠ ٤٠٨ ١٠٩٠١ ٢٣٥انياأوكر

 ٥١ ٦ ٠٠٠١٠ ١٥٥ ٥٠ اإلسالمية)- إيران (مجهورية

 ٠ ٠ ١١٥٨٥ ١آيرلندا

(ط)٠ ٠٠ ١آيسلندا   

 ٦٠٠ ٠ ٠٠٠ ٥٠٠١٨ ٠٧ ٠٠٠ ١إيطاليا

 ٠ ٠ ٢٠٠ ١ بابوا غينيا اجلديدة

 ٠ ٠ ٥٠٠٠ ٠٢ ٠باراغواي

(ط)٠ ٥٠٠٥٠٠ ٢٩ ٣٠٠ ٣باكستان   

  ٠ ٠ ٠البحرين

(ج)٩٠٠الربازيل (ج)١٨   ١ ٠ ٠٠٠ 

(ط)٠ ٢٠٠٥٨ ٢٠٠بربادوس   

(ط)٠ ١٥ الربتغال   

 ٠ ٠ ٢٠١٥٨ ٠ بروين دار السالم

 ٥ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠٨ ٢٠٠٩ ٣٠٠بلجيكا

 ٠ ٠ ٤٠٠٢٥٠ ٢٠٠بلغاريا

(ط)٠ (م)(م) بليز   

  (ط)٠ ٠٢١٠ ٤٩ ٢٠٠بنغالديش

(ط)٠ ٢٤٠٠٦٥٠ ٥بنما   

(ط)٠ ٨١٠ ٢بنن   

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠بوتان
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 اإليفيدرين البلد أو اإلقليم
مستحضرات 
 السودوإيفيدرين اإليفيدرين

  مستحضرات 
 السودوإيفيدرين

ميثيلني ديوكسي 
(ب)بروبانون فينيل (أ)بروبانون فينيل

(ط)٠  ٣٠٠بوتسوانا   

 ٠ ٠ ٠٠٠٨٤٥ ٢١ ٨ البوسنة واهلرسك

 ٥ ١ ١٥٠٠ ٠٤ ١١٠بولندا

 ٠ ٠ ٣٧٣ ٠٦٦١ ١١ ٤١ ة القوميات)تعدِّدامل-بوليفيا (دولة

(ط)٠ ٠٧٨ ٥٢٤١ ٢ ٥٤بريو   

 ٠ ٠ ٢٥٢٥٢٠ ٠بيالروس

(ط)٠  ٠١٠١٠ ٥٣تايلند  ٠ 

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ تركمانستان

 ١ ١ ٩٤٢ ٣٥٧٤ ٠٢٥ ٣٧٤تركيا

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ تريستان دا كوهنا

(ط)٠   ترينيداد وتوباغو  ٠ 

 ٠ ٠ ٠٠٠٠ ٢٥٤ ١تونس

 ٠ ٠ ١٥٠٤٠٠٣٠٠ ٥٠جامايكا

 ٠ ٠ ١٠٨٠ ٠اجلبل األسود

 ٠ ٠ ٠٠٠ ١٧ ١اجلزائر

 ٠ ٠ ١٠١ ٠جزر سليمان

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠جزر فارو

(ط)٠ ١١  جزر فوكالند (مالفيناس)   

 ٠ ٠ ٠٠١ ٠جزر كوك

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ جزر كوكوس (كيلينغ)

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ جزيرة أسينشني

 ٠ ٠ ٠٠١ ٠ جزيرة كريسماس

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ جزيرة نورفولك

 ١ ٠ ٢٠٠٦٠٠ ٨١ ٦٠٠ اجلمهورية التشيكية

 ٠ ٠ ٥٢٠٠٢٥٠ ٧٥ مجهورية تنـزانيا املتحدة 

(ط)٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ١ اجلمهورية الدومينيكية    

(ط)٠ ١٠٧٢٠٩٠٠ ٣٠٠ اجلمهورية العربية السورية    

(ط)٠ ٠٠٠١٠٠ ١٠٠٢ ١٠٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية   

 ١ ١ ٩٠١ ٦٢ ٣١٦ ٢٣ مجهورية كوريا

 ٠ ٥ ٢٠٠٠٠ ١ ٣٠٠ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٠ ٠ ٠٠٠١٣٠ ٠١ ٠ قراطية الشعبية مجهورية الو الدمي

 ٠ ٠ ٤٥٠٠٤٥٠ ٠ مجهورية مولدوفا

 ٠ ٠ ٨١٦ ٤٤٤١٠ ٠١٠ ٩٠٠ ١٣جنوب أفريقيا

(ط)٠ ٢٥٢١٥ ١٠جورجيا   

 ٠ ٠  الدامنرك

 ٠ ٠ ٦٠٠ ٦ ١٩٢رومانيا

(ط)٠ ٢٥٥٠١٠٠ ٥٠زامبيا   

 ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ١٥٠١٥٠٥٠ ١٥٠زمبابوي

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ يـيبسان تومي وبرينس

 ٠ ٠ ٠ ٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠سانت لوسيا

 ٠ ٠ ١٠١ ٠سانت هيلينا

 ٠ ٠ ٠٠ سري النكا

 ٠ ٠ (م)(م)(و))٠(م) ((و))٦(م) (السلفادور

 ٠ ٠ ٧١١ ٣سلوفاكيا
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 اإليفيدرين البلد أو اإلقليم
مستحضرات 
 السودوإيفيدرين اإليفيدرين

  مستحضرات 
 السودوإيفيدرين

ميثيلني ديوكسي 
(ب)بروبانون فينيل (أ)بروبانون فينيل

 ٠ ٠ ٢٥٠ ٩سلوفينيا

٢٦٩١٢سنغافورة  ٣ ٤٠٣٧٦٣٤١٦  ١ ١ 

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠السنغال

 ١٣ ١ ١٧٠١٣٠ ١٨٨السويد

 ٧٠٠ ١ ٠٠٠ ٨٥ ٣٠٠ ٣سويسرا

 ٠ ٠ ٤٢٤٩٥٠ ٢٠٠٨ ٩٤شيلي

 ١ ٠ ٢٦٥٠ ٠١ ٢٥صربيا

(ط)٠ ٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠ ٦٠الصني   

منطقة ماكاو الصينية اإلدارية 
 اخلاصة

٠ ٠ ١٠١١٥٩ ١ 

منطقة هونغ كونغ الصينية 
 اإلدارية اخلاصة

٠ ٠ ٢٥٥٠ ٠٨ ٠٥٠ ٣ 

(ط)٠  ٣٨طاجيكستان   

(ح)(م) ٠ ٠٠٠ ٠٠٠١٠ ١٠٠١٤ ٠٠٠ ٣العراق  

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠غامبيا

 ٠ ٠ ٢٠٠٢٠٠ ٣٠٠٣ ٨٠٠ ٤غانا

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠غرينالند

 ٠ ٠ (م)(م)  ٠غواتيماال

 ٠ ٠ ٥٠١٢٠٣٠ ١٢٠غيانا

(ط)٠  ٣٦غينيا   

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠بيساو-غينيا

 ٠ ٠ ٠٠٠٥٠٠ ١٠٢٠ ٠٠٠ ٢فرنسا

 ٠ ٠ ٠١٢٠٠ ١٢٠الفلبني

(ط)٠ ٠٠٠ ٣ ٨٠ البوليفارية)-(مجهوريةفنـزويال   

(ط)٠ ٧٠٠٦٠٠ ٦فنلندا  ٠ 

(ط)٠ ٠٥٥٠ قربص   

 ٠ ٠ ٠٠٨٠ ٠قطر

 ٠ ٠ ٠٠١٠٠ ٠قريغيزستان

 ٠ ٠ ٠ ٠كازاخستان

(ط)٠  ٢٥الكامريون   

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٣٠كرواتيا

(ط)٠ ٥٠٣٠٠٩٠٠ ٢٠٠كمبوديا   

 ١ ٠ ٩٠٠ ٥٢٧ ٣٣٠ ١كندا

(ط)٠ ٦ ٢٠٠كوبا   

 ٠ ٠ ١٢٥٥٠٠ ٣٠كوت ديفوار

 ٠ ٠ ٠ ٠كوراساو

 ٠ ٠ ٠٥٢٣٣٩ ٠كوستاريكا

(د)٠كولومبيا (هـ)١  (د)٨٠٢١   ٠ ٠ (م)٨٥٨ 

(ط)٠ ٠٠٠ ٣ ٥٠٠ ٢كينيا   

 ٠ ٠ ٢٧٤١٣٨٣ ٢٥التفيا

 ٠ ٠ ٥٢٤٠٧٠٠ ٢٦لبنان

 ٠ ٠ ٠٠٠ ١لكسمربغ

 ٠ ١ ١٠٦٠٠ ١ليتوانيا

 ٠ ٠ ٢٢٠٢٢٠ مالطة

 ٢ ٠ ٥٠٠ ٠٠١٣ ٢٥٥ ٤٠ماليزيا
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 اإليفيدرين البلد أو اإلقليم
مستحضرات 
 السودوإيفيدرين اإليفيدرين

  مستحضرات 
 السودوإيفيدرين

ميثيلني ديوكسي 
(ب)بروبانون فينيل (أ)بروبانون فينيل

(ط)٠ ١٨٠١٥٠ ٧٠٢مدغشقر   

 ٠ ٠ ٥٠٠ ٠٠٠٢ ٠٥٠ ٠٠٠ ٤مصر

 ٠ ٠ ١٧٩٠ ٢ ٠ ٤١املغرب

(و))٥٠٠(م) (املكسيك  ٠ ٠ (م)(م)(و)(م) 

(ط)٠  ٠٠٠ ١مالوي   

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ملديف

(ط)٠ ٤٨٥ ١٨ ١ اململكة العربية السعودية  ٠ 

 ١ ٨ ٦٨٣ ٤٦٠١ ٠١١٢٥ ١ ٤٤٨ ٦٤ اململكة املتحدة

(ط)٠  ٣منغوليا   

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠موريشيوس

(ط)٠  ٣موزامبيق   

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠موناكو

 ٠ ٠ ١٠١ ٠مونتسريات

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٢ميامنار

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٠ناميبيا

 ٠ ٠ ٠١٠ ٢٢٥النرويج

 ١ ٠ ١٥١١ ١٠٥النمسا

(ط)٠ ٥٠٠ ١٦ نيبال   

 ٠ ٠ ٠٠٠ ٨٢٣١٥ ٥٠٠٥ ٦٥٠ ٩نيجرييا

(ز)(م)نيكاراغوا (ط)٠ (م)(م)(ز)(م)    

 ٣ ٠ ٠٨٠٠ ٥٠نيوزيلندا

 ٠ ٠ ١٣٥٠ ٢٠٠هاييت

٢٠٠٢اهلند  ١ ٧٢٩١١٢٥٨٥٣٣٣٠٩٢  ٠ ٠ 

 ٠ ٠ (م)(م)(هـ))١(م) ( (م)هندوراس

 ٨٠٠ ١ ٠ ١ ٦٥٠هنغاريا

 ٠ ٠ ٠٠ ٢٠٠هولندا

 ٢٩٤ ٦٤ ٠ ٠٠٠ ٢٤٦ ٣٠٠ ١٩ الواليات املتحدة األمريكية

(ط)٠ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ ١اليابان   

(ط)٠ ٠٠٠ ٠٠٠٢ ٧٥٣ ٧٥اليمن   

     ٠ ٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١اليونان
  حبروف مائلة.واملناطق اإلدارية اخلاصة  واملقاطعاتترد أمساء األقاليم   ملحوظات:  
 احلقل اخلايل يعين أنه مل ُتبيَّن االحتياجات أو مل ُتقدَّم بيانات خبصوص املادة املعنية.      

  ) تعين أنَّ البلد أو اإلقليم ليست لديه احتياجات مشروعة من املادة يف الوقت الراهن.٠عالمة الصفر (      
  احلرف (م) يعين أنَّ استرياد املادة حمظور.      
  .كغ ١إىل أقرب عدد صحيح وأُدرجت باعتبارها  كغ ١قريب الكميات املبلغ عنها األقل من متَّ ت      

  بروبانون.- ٢- ميثيلني ديوكسي فينيل- ٤،٣  (أ)    
  بروبانون.- ٢- فينيل- ١  (ب)    
 مبا يف ذلك االحتياجات املشروعة من املستحضرات الصيدالنية احملتوية على املادة. (ج)   

يفيدرين املطلوبة هو أن تستخدم يف صنع حملول كربيتات اإليفيدرين القابل للحقن. والغرض الغرض من كمية اإل  (د)    
 كمية السودوإيفيدرين املطلوبة هو أن تستخدم حصريا يف صنع أدوية للتصدير. من

 للحقن. القابل اإليفيدرين كربيتات حملول شكل يف  (هـ)   
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وي عليها حمظور، باستثناء واردات مستحضرات اإليفيدرين القابلة للحقن استرياد هذه املادة واملستحضرات اليت حتت (و)   
ويلزم تقدمي إشعار سابق للتصدير  واإليفيدرين كمادة خام أولية الستخدامها يف صنع مستحضرات اإليفيدرين هذه.

  كل عملية من عمليات االسترياد على حدة. بشأن
وي عليها حمظور، باستثناء واردات مستحضرات اإليفيدرين القابلة للحقن استرياد هذه املادة واملستحضرات اليت حتت  (ز)    

وتستلزم عملية التصدير يف هذه  واإليفيدرين كمادة خام أولية الستخدامها يف صنع مستحضرات اإليفيدرين هذه.
  احلالة استصدار تصريح باالسترياد.

  بانون.برو- ٢- فينيل- ١ املادة مبا يشمل املنتجات احملتوية على  (ح)    
  أيِّ حاجة مشروعة السترياد هذه املادة إىل البلد.ب علمحاليا  ليس لدى اهليئة  (ط)    
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    املرفق الثالث

      ١٩٨٨ة يف اجلدولني األول والثاين التفاقية سنة دَرجاملواد امل    
 اجلدول األول  اجلدول الثاين

  أهنيدريد اخلل  األسيتون
 ترانيلمحض أسيتيل األن - ن  محض األنترانيل

  اإليفيدرين  إيتر اإليثيل
  اإليرغومترين (أ)محض اهليدروكلوريك

  اإليرغوتامني  امليثيل إيثيل كيتون
 اإليسوسافرول  البيبرييدين

 محض الليسرجيك  (أ)محض الكربيتيك
 بروبانون-٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٤ ،٣  التولوين

  نورإيفيدرين 
 (ب)محض فينيل اخلل 
 (ج))APAAN(أسيتونيتريلتوفينيل أسي‐ألفا 
 بروبانون- ٢- فينيل- ١ 
  البيبريونال 
 برمنغنات البوتاسيوم 
 السودوإيفيدرين 
  السافرول 
   

  ة يف هذا اجلدول دَرجوأمالح املواد امل
  كلَّما أمكن وجود هذه األمالح.

  ة يف هذا اجلدول دَرجوأمالح املواد امل
 كلَّما أمكن وجود هذه األمالح.

  
  
  
  
      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  أمالح محض اهليدروكلوريك ومحض الكربيتيك حتديداً من اجلدول الثاين.اسُتبعدت   (أ)  
  .٢٠١١كانون الثاين/يناير  ١٧ُنقلت هذه املادة من اجلدول الثاين إىل اجلدول األول اعتباراً من     (ب)  
  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٩دة يف اجلدول األول اعتباراً من أُدرجت هذه املا  (ج)  



  
  المرفقات

 

67 

    املرفق الرابع  
  واملؤثِّرات العقلية ات خدِّراملة يف صنع دَولاستعمال املواد اجمل    

      بصفة غري مشروعة
رابعاً الواردة أدناه كيفية استعمال املواد - أوالً إىل ألف- ُتمثِّل األشكال من ألف  

ات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعة. وقد اسُتند يف تقدير خدِّراملة يف صنع دَولاجمل
إىل أساليب الصنع الشائعة. وقد توجد أيضاً أساليب صنع أخرى املعروضة الكميات الناجتة 

 -ة أو عالوة عليها دَولة، بدالً من املواد اجملدَولأو حىت غري اجمل - ة دَولاملواد اجملفيها ستخدم ُت
  نطقة اجلغرافية.تبعاً للم

  
ة دَولصنع الكوكايني واهلريوين بصفة غري مشروعة: املواد اجمل  -أوالً- الشكل ألف  

كيلوغرام من الكوكايني أو هيدروكلوريد  ١٠٠والكميات التقريبية منها الالزمة لصنع 
  اهلريوين بصفة غري مشروعة

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ني من ورقة الكوكا وتنقية عجينة الكوكا ونواتج الكوكايني واهلريوين عمليات استخالص الكوكايملحوظة: 
تتطلَّب االستعانة مبذيبات وأمحاض ومواد قاعدية (قلويات). وُتستخدم جمموعة عمليات القاعدية اخلام كلها 

  ات.خدِّرواسعة من هذه الكيمياويات يف مجيع مراحل صنع امل

  كربيتيكالمحض
  لتر) ٣٠٠-١٠٠(

  ورفنيامل عجينة الكوكاقاعدة/

 ريويناهل

  يثيلإيتر اإل/سيتوناأل
  لتر) ١٠٠-١٠(

  يدروكلوريكاهلمحض 
 )لتراً ٤٠-٣٠(

 األفيون ورقة الكوكا

 بوتاسيومالبرمنغنات
 )كيلوغراماً ٥٥-٢٠(

  لاخلأهنيدريد 
  )لتراً ٢٥٠-١٠٠(
 

يثيل/اإلريتسيتون/إاأل
  تولويناليثيل إيثيل كيتون/امل
 لتر) ٢ ٠٠٠-١ ٠٠٠(

  محض اهليدروكلوريك
 )لتراً ٤٠-٢٠(

 كوكاينيال

 وكاينيكاليدروكلوريده
  كيلوغرام) ١٠٠(

  ريويناهل يدروكلوريده
  كيلوغرام) ١٠٠(
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ة دَولامليثامفيتامني بصفة غري مشروعة: املواد اجملصنع األمفيتامني و  - ثانياً- الشكل ألف
كيلوغرام من كربيتات األمفيتامني  ١٠٠والكميات التقريبية منها الالزمة لصنع 

  وهيدروكلوريد امليثامفيتامني بصفة غري مشروعة
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
      

 أقل شيوعاً، من هيدروكلوريد اإليفيدرين/ : ميكن صنع امليثكاثينون، وهو منشِّط أمفيتاميينملحوظة  
كيلوغرام من ملح  ١٠٠بها امليثامفيتامني إلنتاج ب نفس الكمية تقريباً اليت يتطلَّالسودوإيفيدرين، ويتطلَّ

  اهليدروكلوريد.
مسي، امليثامفيتامني/األمفيتامني الرا-د،ل املادتني بروبانون تنتج-٢-فينيل- ١األساليب القائمة على املادة   (أ)

 امليثامفيتامني/-داملادة بينما األساليب القائمة على اإليفيدرين أو السودوإيفيدرين أو النورإيفيدرين تنتج 
    األمفيتامني.

 

  يفيدرين/هيدروكلوريد اإل
 )راماكيلوغ ١٥٠(السودوإيفيدرين 

 (أ)بروبانون-٢-فينيل-١
  )اًلتر ١٥٠- ١٠٠(

 نورإيفيدرينهيدروكلوريد ال
  )كيلوغراماً ١٣٠(

 امفيتامنيثياملمفيتامنياأل

الكربيتيكمحض يدروكلوريكاهل محض

اخللدأهنيدري
)لتراً ٢٨٠-١٨٠(

  امفيتامنيثيهيدروكلوريد امل
 كيلوغرام) ١٠٠(

 كربيتات األمفيتامني
 كيلوغرام) ١٠٠(

 لاخلمحض فينيل 
)كيلوغراماً ١٨٠- ١٢٠(

محض الكربيتيك

فينيل أسيتو أسيتونيتريل‐ألفا 
كيلوغراماً) ٢٢٠- ١٥٠(
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ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني (امليثيلني ديوكسي -٤ ،٣صنع املادة   - ثالثاً- الشكل ألف

ة والكميات التقريبية دَولوعة: املواد اجملميثامفيتامني) والعقاقري ذات الصلة هبا بصفة غري مشر
  مشروعة يثيلني ديوكسي ميثامفيتامني بصفة غرياملكيلوغرام من  ١٠٠منها الالزمة لصنع 

  
 

  
  

 
  
                                                                                     

خلاضعة للمراقبة اإليسوسافرول هو سليفة أخرى من سالئف امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني املحوظة:   
يف هذا املخطط ألنَّ استخدامه كمادة أولية يف التحضري غري شائع، فهو  مدَرجالدولية، ولكنه غري 

ب لة لصنع امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني من السافرول، تتطلَّستخدم كمادة وسيطة يف أساليب معدَُّي
   ديوكسي ميثامفيتامني.كيلوغرام من امليثيلني ١٠٠لتر من السافرول لصنع  ٣٠٠حوايل 

  يف املائة أو أكثر. ٧٥بافتراض أنَّ احملتوى من السافرول يف الزيوت الغنية به يبلغ   (أ)
لتر  ٢٠٠كيلوغرام من امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني باستخدام املادة الوسيطة باء  ١٠٠يلزم لصنع   (ب)

  السافرول. من
  

 (أ)سافرولالزيوت الغنية بال
 )لترات ٢١٠(

  ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني-٤،٣
  )امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني(

  كغ) ١٠٠(

هيدروكلوريد امليثيلني ديوكسي 
 ميثامفيتامني

 محض اهليدروكلوريك

 بيبريونال
 )كيلوغرامات٢١٠(

  سافرولال
فاملادة الوسيطة أل )لتراً ١٥٠(

 بروبانون-٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٤،٣ (ب)املادة الوسيطة باء
  لترات) ١١٠(
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) وامليثاكوالون LSDيد محض الليسرجيك (صنع ثنائي إيثيالم  - رابعاً- الشكل ألف 

ة والكميات التقريبية منها الالزمة دَولوالفينسيكليدين بصفة غري مشروعة: املواد اجمل
كيلوغرام  ١٠٠لصنع كيلوغرام واحد من ثنائي إيثيالميد محض الليسرجيك و

  امليثاكوالون والفينسيكليدين بصفة غري مشروعة من
  

  

 بيبرييدينال
  )لتراً ٨٠(

 

  يرغومتريناإل
 )كيلوغرامات ٣(

 يرغوتامنياإل
 )كيلوغرامات ٥(

 ليسرجيكالمحض 
 كيلوغرام) ١,٥(

   أسيتيل األنترانيلمحض  - ن
 )كيلوغراما ١٢٥(

  األنترانيلمحض 
 )كيلوغرام ١٠٠(

 نفينسيكليديال
 كيلوغرام) ١٠٠(

لأهنيدريد اخل
  )لتر ١٠٠(

 يدروكلوريكاهلمحض

محضثنائي إيثيالميد 
 كغ) ١الليسرجيك (

  نيثاكوالوامل
 كيلوغرام) ١٠٠(
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     املرفق اخلامس

األحكام التعاهدية اخلاصة مبراقبة املواد اليت يكثر استخدامها يف صنع     
      ات واملؤثِّرات العقلية بصفة غري مشروعةخدِّرامل
بصـيغتها   ١٩٦١ات لسـنة  مخـدِّر من االتفاقيـة الوحيـدة لل   ٢من املادة  ٨تنصُّ الفقرة   -١

  لى ما يلي:ع (أ)١٩٧٢املعدَّلة بربوتوكول سنة 
تبذل الدول األطراف غاية جهدها لتطبيـق تدابري اإلشـراف املمكنـة على     

ات خدِّراملواد اليت ال تتناوهلا هذه االتفاقية واليت قد ُتستعمل مع ذلك يف صنع امل
  املشروع. غري

  على  (ب)١٩٧١من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة  ٢من املادة  ٩وتنصُّ الفقرة   -٢
  لي:ما ي

تبذل الدول األطراف كل ما يف وسعها لكي تطبق، بالقدر املمكن تنفيذه     
ا، تدابري إشرافية على املواد اليت ال تندرج حتت هذه االتفاقية واليت ميكن مع عملي

  ذلك استخدامها بطريقة غري مشروعة لصنع املؤثِّرات العقلية.
غري املشروع يف  تِّجارملكافحة االمن اتفاقية األمم املتحدة  ١٢وتتضمَّن املادة   -٣
  أحكاماً بشأن ما يلي: (ج)١٩٨٨ات واملؤثِّرات العقلية لسنة خدِّرامل

ة يف اجلدول دَرجالتزام عام على األطراف باختاذ تدابري ملنع تسريب املواد امل  (أ)  
  )؛١ة ، وبالتعاون فيما بينها هلذه الغاية (الفقر١٩٨٨األول واجلدول الثاين التفاقية سنة 

  )؛٧-٢آلية لتعديل نطاق املراقبة (الفقرات   (ب)  
التزام باختاذ التدابري املالئمة لرصد عمليات الصنع والتوزيع، وجيوز   (ج)  

لألطراف، هلذا الغـرض، مراقبة األشخاص واملؤسسات، ومراقبة املنشآت واألماكن 
ة دَرجع تراكم املواد املصة، واشتراط احلصول على تصريح إلجراء هذه العمليات، ومناملرخَّ

  )؛٨  يف اجلدولني األول والثاين (الفقرة
التزام برصد التجارة الدولية من أجل كشف الصفقات املريبة، والعمل على   (د)  

ضبطها، وإبالغ سلطات األطراف املعنية يف حالة الصفقات املريبة، واشتراط الوسم والتوثيق 
  )؛٩عن سنتني (الفقرة  ستندات ملدة ال تقلُّاملستندي حسب األصول، وضمان حفظ تلك امل

_____________  
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦ اجمللد ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم  (أ)

  .١٤٩٥٦ الرقم، ١٠١٩نفسه، اجمللد  املرجع  (ب)
  .٢٧٦٢٧ الرقم، ١٥٨٢نفسه، اجمللد  املرجع  (ج)
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ة يف اجلدول األول، عند دَرجآلية لإلشعار املسبق بالصادرات من املواد امل  (ه)  
  )؛١٠الطلب (الفقرة 

  )؛١١سرِّية املعلومات (الفقرة   (و)  
  )؛١٢ ات (الفقرةخدِّراملهة من األطراف إىل اهليئة الدولية ملراقبة البالغات املوجَّ  (ز)  
  )؛١٣ات (الفقرة خدِّرتقرير اهليئة إىل جلنة امل  (ح)  

  ).١٤نة (الفقرة على مستحضرات معيَّ ١٢عدم انطباق أحكام املادة   (ط)      
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  املرفق السادس

      اجملموعات اإلقليمية    
  ُيشار يف ثنايا هذا التقرير إىل خمتلف املناطق اجلغرافية، املُعرَّفة على النحو التايل:  
أنغـوال، أوغنـدا، بـنن، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، تشـاد،         إريتريـا،  : إثيوبيا، اأفريقي

املتحــدة، تنـــزانيا توغــو، تــونس، اجلزائــر، جــزر القمــر، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، مجهوريــة   
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، جنــوب أفريقيــا، جنــوب الســودان، جيبــويت، روانــدا، زامبيــا،   

تـــومي وبرينسيــــيب، الســـنغال، ســـوازيلند، الســـودان، ســـرياليون، سيشـــيل،   زمبـــابوي، ســـان
بيســـاو، كـــابو فـــريدي، -الصـــومال، غـــابون، غامبيـــا، غانـــا، غينيـــا، غينيـــا االســـتوائية، غينيـــا

الكــامريون، كــوت ديفــوار، الكونغــو، كينيــا، ليربيــا، ليبيــا، ليســوتو، مــايل، مدغشــقر، مصــر، 
  امبيق، ناميبيا، النيجر، نيجرييا؛وس، موزاملغرب، مالوي، موريتانيا، موريشي

: أنتيغوا وبربودا، بربادوس، بليز، بنما، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، أمريكا الوسطى والكاريـيب
سـانت كيـتس   جزر البهاما، اجلمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، 

تيماال، كوبا، كوسـتاريكا، نيكـاراغوا، هـاييت،    سانت لوسيا، السلفادور، غرينادا، غواونيفيس، 
  ؛هندوراس

  ؛: كندا، املكسيك، الواليات املتحدة األمريكيةأمريكا الشمالية
ــة  ــة   أمريكــا اجلنوبي ــا (دول ــل، بوليفي ــاراغواي، الربازي ــتني، إكــوادور، أوروغــواي، ب -: األرجن

  ؛البوليفارية)، كولومبيا-ورية(مجه فنـزويالة القوميات)، بريو، سورينام، شيلي، غيانا، تعدِّدامل
ليشـيت، مجهوريـة   -: إندونيسـيا، بـروين دار السـالم، تايلنـد، تيمـور     شرق وجنوب شرق آسيا

كوريــا، مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية، ســنغافورة، 
  ؛يابانالصني، الفلبني، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا، منغوليا، ميامنار، ال

  ؛: بنغالديش، بوتان، سري النكا، ملديف، نيبال، اهلندجنوب آسيا
: أذربيجــان، األردن، أرمينيــا، إســرائيل، أفغانســتان، اإلمــارات العربيــة املتحــدة،   غــرب آســيا

ــة  ــران (مجهوريـ ــتان، إيـ ــالمية)، -أوزبكسـ ــتان، اإلسـ ــا،  باكسـ ــتان، تركيـ ــرين، تركمانسـ البحـ
ُعمــان، قطــر، العــراق، يــا، دولــة فلســطني، طاجيكســتان، اجلمهوريــة العربيــة الســورية، جورج

  ؛كازاخستان، الكويت، لبنان، اململكة العربية السعودية، اليمنقريغيزستان، 
  ؛: االحتاد الروسي، أوكرانيا، بيالروس، مجهورية مولدوفاشرق أوروبا

مقـدونيا   : ألبانيـا، بلغاريـا، البوسـنة واهلرسـك، اجلبـل األسـود، مجهوريـة       جنوب شرق أوروبا
  ؛اليوغوسالفية سابقاً، رومانيا، صربيا، كرواتيا
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أملانيــا، أنــدورا، آيرلنــدا، إيســلندا، إيطاليــا،     إســبانيا، إســتونيا،  : أوروبــا الغربيــة والوســطى  
الربتغال، بلجيكا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، الـدامنرك، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،      

دا، قــربص، الكرســي الرســويل، التفيــا، لكســمربغ، ليتوانيــا،  الســويد، سويســرا، فرنســا، فنلنــ 
مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، النـرويج،       ليختنشتاين، 

  ؛النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
كـوك،  تونغـا، جـزر سـليمان، جـزر     توفـالو،  : أسـتراليا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاالو،      أوقيانوسيا

ــ- مارشــال، ســاموا، فــانواتو، فيجــي، كرييبــاس، ميكرونيزيــا (واليــات   جــزر دة)، نــاورو، املوحَّ
  نيوي، نيوزيلندا.
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    املرفق السابع

  ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٢تقدمي املعلومات من جانب احلكومات عمالً باملادة     
      ٢٠١٣- ٢٠٠٩(االستمارة دال) عن السنوات     

  قاليم التابعة واملناطق اإلدارية اخلاصة حبروف مائلة.ترد أمساء األ  :ملحوظات  
  د.أنَّ االستمارة دال مل ترِيعين الفارغ احلقل       
  ، مبا يشمل اإلفادات )أو قُدِّم تقرير معادل هلا(تعين أنَّ االستمارة دال قُدِّمت مستوفاة  Xالعالمة       

  عن عدم وجود ما ُيبلَّغ عنه.
    (وعن السنوات اليت كانت فيها أطرافاً) مظلَّلة. ١٩٨٨اتفاقية سنة البيانات عن األطراف يف       
 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البلد أو اإلقليم

 XXX X X االحتاد الروسي
 X X X Xإثيوبيا

 XXX X Xأذربيجان
 XXX X Xاألرجنتني
 XXX X Xاألردن
 XXX X Xأرمينيا
(ب)أروبا

        
   XXX Xاإريتري
(ب)إسبانيا

XXX X X 
 XXX X Xأستراليا
(ب)إستونيا

XXX X X 
 XXX X Xإسرائيل

 XXX X Xأفغانستان
 XXX X Xإكوادور
 XXX X Xألبانيا
(ب)أملانيا

XXX X X 
 XXX X X اإلمارات العربية املتحدة

         أنتيغوا وبربودا
 XXX X Xأندورا

 XX X X إندونيسيا
        أنغوال
(أ)أنغيال

      X 
 XXX X Xأوروغواي
 XXX X Xأوزبكستان

 XXX X Xأوغندا
 XXX X Xأوكرانيا

 XX    X اإلسالمية)- إيران (مجهورية
(ب)آيرلندا

XXX X X 
 XXX X Xآيسلندا
(ب)إيطاليا

XXX X X 
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البلد أو اإلقليم

         ديدةبابوا غينيا اجل
 XXX   Xباراغواي
 XXX X Xباكستان

 X      باالو
      XXالبحرين
 XXX X Xالربازيل
 X      بربادوس
(ب)الربتغال

XXX X X 
(أ)برمودا

        
 XXX X X بروين دار السالم

(ب)بلجيكا
XXX X X 

 XXX X Xبلغاريا
 X     Xبليز

 XXX X Xبنغالديش
 XXX X Xبنما
   XXX Xبنن

   XX X بوتان
        بوتسوانا

     X   بوركينا فاسو
        بوروندي

 XXX X X البوسنة واهلرسك
(ب)بولندا

XXX X X 
 XXX X X ة القوميات)تعدِّدامل-بوليفيا (دولة

 XXX X Xبريو
 XXX X Xبيالروس
 XXX X Xتايلند

 X X X Xتركمانستان
 XXX X Xتركيا

         تريستان دا كوهنا
 XXX X X ترينيداد وتوباغو

 X     Xتشاد
   X    توغو
   X X  توفالو
 XXX X Xتونس
        تونغا
        ليشيت-تيمور

 XX    Xجامايكا
 XXX X Xاجلبل األسود
        جبل طارق

 XXX X Xاجلزائر
   جزر البهاما
        جزر القمر
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البلد أو اإلقليم

         (أ)جزر تركس وكايكوس
        جزر سليمان

 XXX X X جزر فوكالند (مالفيناس)
         (أ)جزر فريجن الربيطانية

   X     (أ)جزر كاميان
     XX جزر كوك

 XXX   X (أ)جزر كوكوس (كيلينغ)
        جزر مارشال

         (أ)جزر واليس وفوتونا
   XXX X جزيرة أسينشني
 XXX   X (أ)جزيرة كريسماس
 XXX   X (د)جزيرة نورفولك

       X مجهورية أفريقيا الوسطى
 XXX X X (ب)اجلمهورية التشيكية
 XXX X X حدةمجهورية تنـزانيا املت

 XX    X اجلمهورية الدومينيكية
 XX  X X اجلمهورية العربية السورية

 XXX X X مجهورية الكونغو الدميقراطية
 XXX X X مجهورية كوريا

 XXX X X مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 XXX X X  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

      X يوغوسالفية سابقاًمجهورية مقدونيا ال
 XXX X X مجهورية مولدوفا
 X     X جنوب أفريقيا

         (هـ)جنوب السودان
 XXX X Xجورجيا
        جيبويت
(ب)الدامنرك

XXX X X 
        دومينيكا
        رواندا
(ب)رومانيا

XXX X X 
        زامبيا

 XX    Xزمبابوي
   XXX Xساموا

     X X سان تومي وبرينسيـيب
        سان مارينو

 X X     سانت فنسنت وجزر غرينادين
         سانت كيتيس ونيفيس

 XXX X Xسانت لوسيا
     X Xسانت هيلينا
 XXX X Xسري النكا
 XXX X Xالسلفادور
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البلد أو اإلقليم

(ب)سلوفاكيا
XXX X X 

(ب)فينياسلو
XXX X X 

 XXX X Xسنغافورة
 XX    Xالسنغال
        سوازيلند
        السودان
        سورينام
(ب)السويد

XXX X X 
 XXX X Xسويسرا
        سرياليون
   X X  سيشيل

         (ج)سينت مارتني
 XXX X Xشيلي
 XXX X Xصربيا
        مالالصو
 XXX X Xالصني

 XX  X Xمنطقة ماكاو الصينية اإلدارية اخلاصة
 XX  X Xمنطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

 XXX X Xطاجيكستان
     XXXالعراق
       Xُعمان
        غابون
 XX   X غامبيا
 XXX X Xغانا

        غرينادا
 XXX X Xغواتيماال

      XXغيانا
        غينيا

         غينيا االستوائية
   X    بيساو-غينيا

     X  فانواتو
(ب)فرنسا

XXX X X 
         (أ)بولينيزيا الفرنسية

 XXX X Xالفلبني
 XXX X X البوليفارية)-فنـزويال (مجهورية

(ب)فنلندا
XXX X X 

     X  فيجي
 XXX X Xفييت نام
(ب)قربص

XXX X X 
 X   X  قطر

 XXX X Xقريغيزستان
        كابو فريدي
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البلد أو اإلقليم

 XXX X Xكازاخستان
 XXX X X (أ)كاليدونيا اجلديدة

   XXX Xالكامريون
         الكرسي الرسويل

(ب)كرواتيا
XXX X X 

   XXX Xكمبوديا
 XXX X Xكندا
     XXXكوبا

 XXX X Xكوت ديفوار
(ج)كوراساو

 XX X X 
 XXX X Xكوستاريكا
 XXX X Xكولومبيا
        الكونغو
 X X    الكويت
        كرييباس
      XXكينيا
(ب)التفيا

XXX X X 
 XXX X Xلبنان

(ب)لكسمربغ
XXX X X 

        ليربيا
        ليبيا

(ب)ليتوانيا
XXX X X 

        ليختنشتاين
        ليسوتو
(ب)مالطة

XXX X X 
 X      مايل

 XXX X Xماليزيا
 XX    Xمدغشقر

 XXX X Xمصر
 XXX X Xاملغرب

 XXX X Xاملكسيك
       Xمالوي
 XXX X Xملديف

 XXX X X اململكة العربية السعودية
 XXX X X (ب)اململكة املتحدة

   X    منغوليا
       Xموريتانيا

   XX X موريشيوس
      X موزامبيق
        موناكو

(أ)مونتسريات
 X  X X 

 XXX X Xميامنار
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البلد أو اإلقليم

 X       املوحَّدة)-ميكرونيزيا (واليات
      X ناميبيا
        ناورو
   XX  Xالنرويج
(ب)النمسا

XXX X X 
 X      نيبال
        النيجر
 X X X  نيجرييا

 XXX X Xنيكاراغوا
 XXX X Xنيوزيلندا
        نيوي
 XXX   Xهاييت
 XXX X Xاهلند

 X X X  هندوراس
(ب)هنغاريا

XXX X X 
(ب)هولندا

XXX X X 
 XXX X X الواليات املتحدة األمريكية

 XXX X Xاليابان
   XXX Xاليمن
(ب)اليونان

XXX X X 

  العدد اإلمجايل للحكومات اليت قدَّمت 
 ١٣٦ ١٣٠ ١٣٤ ١٣٩ ١٤٠ (و)االستمارة دال

  العدد اإلمجايل للحكومات اليت طُلب منها 
 ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ تقدمي معلومات

    
 واجبة التطبيق يف إقليمها. ١٩٨٨أكَّدت السلطات املعنية أنَّ أحكام اتفاقية سنة   (أ)  

  دولة عضو يف االحتاد األورويب.  (ب)  
فنشأ منها نتيجة لذلك كيانان جديدان مها  ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٠جزر األنتيل اهلولندية يف دولة  حلُّ متَّ  (ج)  

 عن جزر األنتيل اهلولندية السابقة. ٢٠١٠. وقدَّمت سلطات كوراساو االستمارة دال لعام ارتنسينت موكوراساو 

  املعلومات مقدَّمة من أستراليا.  (د)  
، قبول عضوية جنوب السودان ٢٠١١متوز/يوليه  ١٤، املؤرَّخ ٦٥/٣٠٨قرَّرت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها   (هـ)  

  املتحدة.  األمم  يف
  .٢٠١٣-٢٠٠٩ضية األوروبية االستمارة دال عن األعوام  ذلك، قدَّمت املفوَّإضافة إىل  (و)  
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   املرفق الثامن

، ١٩٨٨ة يف اجلدولني األول والثاين التفاقية سنة دَرجمضبوطات املواد امل    
      ٢٠١٣-٢٠٠٩ات، خدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل هبا تحسبما أُبلغ

أدناه املعلومات املقدَّمـة مـن احلكومـات إىل اهليئـة      ٢-وألف ١-ترد يف اجلدولني ألف  -١
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       ١٢من املادة  ١٢لفقرة عمالً باات، خدِّرالدولية ملراقبة امل

، عــن مضــبوطات املــواد ١٩٨٨ات واملــؤثِّرات العقليــة لسـنة  خـدِّر غــري املشــروع يف امل تِّجـار اال
 .اين لالتفاقيةة يف اجلدولني األول والثدَرجامل

ويتضــمَّن اجلــدوالن بيانــات عــن الضــبطيات الداخليــة وعــن الضــبطيات الــيت متَّــت يف     -٢
نقاط الدخول أو اخلروج. وال يشمل اجلدوالن املضبوطات املبلَّغ عنها من املواد حيث يكـون  

ــاً  ــة إىل صــنع امل   أنَّ معروف ــواد مل تكــن موجَّه ــا   خــدِّرامل ــبيل املث ــى س ــري املشــروع (عل ل، ات غ
الضــبطيات الــيت تــتم ألســباب إداريــة أو ضــبطيات مستحضــرات اإليفيدرين/الســودوإيفيدرين   

ة أيضــاً. وقــد تتضــمَّن مدَرجــاملعتــزم اســتخدامها بصــفة منشِّــطات). والشــحنات املوقوفــة غــري 
املعلومــات بيانــات قدَّمتــها احلكومــات عــرب وســائل أخــرى غــري االســتمارة دال، ويف هــذه         

  املصادر على النحو الواجب.احلاالت يشار إىل 
    

 وحدات القياس ومعامالت التحويل

وحدات القياس مبيَّنة لكل مادة. ومبا أنَّ كسور الوحدات ال ُتدَرج يف اجلـدولني فـإنَّ     -٣
  األرقام تقرَّب حسب االقتضاء.

وجملموعة متنوِّعة من األسباب، ُيبلَّغ عن الكميات املنفـردة مـن بعـض املـواد املضـبوطة        -٤
حدى الدول عن مضـبوطات  إإىل اهليئة باستخدام وحدات خمتلفة؛ وعلى سبيل املثال، قد تبلِّغ 

  أهنيدريد اخلل باللتر، وتبلِّغ عنها دولة أخرى بالكيلوغرام.
مجعهـا، مـن املهـم أن ُتبـوَّب كافـة       متَّملعلومـات الـيت   اوللتمكني مـن املقارنـة السـليمة بـني       - ٥

ن أجــل تبســيط عمليــة التوحيــد الالزمــة، ُتقــدَّم األرقــام بــالغرام أو   البيانــات يف شــكل موحَّــد. ومــ 
  الكيلوغرام حيث تكون املادة صلبة، وباللتر حيث تكون املادة (أو أكثر أشكاهلا شيوعاً) سائالً.

ىل الكيلـوغرام،  إبـاللتر   اهليئـة إىل  عنـها ومل حتوَّل بيانات مضبوطات املـواد الصـلبة املبلَّـغ      - ٦
  ة يف اجلدولني، ألنَّ الكمية الفعلية من املادة املوجودة يف احمللول غري معروفة.مدَرجوهي غري 

وفيما خيصُّ املضبوطات من السوائل، متَّ حتويل الكميـات املبلَّـغ عنـها بـالكيلوغرام إىل       -٧
  لترات باستخدام عوامل التحويل التالية:
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 عامل التحويل    املادة
 (أ)(كيلوغرام إىل لتر)    
 ٠,٩٢٦  اخلل أهنيدريد
 ١,٢٦٩  األسيتون

 ١,٤٠٨  إيتر اإليثيل
 ٠,٨٣٣  ٪)٣٩,١محض اهليدروكلوريك (حملول نسبته 

 ٠,٨٩٢  اإليسوسافرول
 ٠,٨٣٣  بروبانون-٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٤ ،٣

 ١,٢٤٢  امليثيل إيثيل كيتون
 ٠,٩٨٥  بروبانون- ٢- فينيل-١

 ١,١٦٠  البيبرييدين
 ٠,٩١٢  السافرول

 ٠,٥٤٣  مركَّز) محض الكربيتيك (حملول
     ١,١٥٥    التولوين

كيلـوغرام مـن امليثيـل إيثيـل كيتـون إىل لتـرات،        ١ ٠٠٠وعلى سبيل املثـال، لتحويـل     -٨
  لتراً. ١ ٢٤٢=  ١,٢٤٢×  ١ ٠٠٠ ، أْي١,٢٤٢ُتضرب الكمية يف 

وللتحويل مـن الغـالون إىل اللتـر، افُتـرض أنـه يف كولومبيـا ُيسـتخدم غـالون الواليـات            -٩
لتـرات للغـالون الواحـد، ويف ميامنـار ُيسـتخدم الغـالون اإلمرباطـوري،         ٣,٧٨٥سعة املتحدة، ب

 لترات للغالون الواحد. ٤,٥٤٦بسعة 

 غ عنها، ُتدرج األرقام احملوَّلة يف اجلدولني خبط مائل.وإذا متَّ حتويل الكميات املبلَّ  -١٠

  وترد أمساء األقاليم خبط مائل.  -١١
لى أنَّ التقرير مل يتضمَّن بيانـات عـن املضـبوطات مـن املـادة      ) ع-وتدلُّ عالمة اخلط (  -١٢

 املعيَّنة يف السنة املشمولة بالتقرير.

) على كمية أقل من أصغر وحدة قيـاس ُتـدرج عـن تلـك املـادة      °ويدلُّ رمز الدرجة (  -١٣
 (على سبيل املثال، أقل من كيلوغرام واحد).

إلمجــايل املضــبوطات واألرقــام اإلمجاليــة  وقــد توجــد اختالفــات بــني األرقــام اإلقليميــة  -١٤
  العاملية، ألنَّ الكميات املضبوطة الفعلية متَّ تقريبها إىل أرقام صحيحة.

__________ 

 .(The Merck Index (Rahway, New Jersey, Merck, 1989))حمسوب من الكثافة   (أ)  
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  ٢٠١٣- ٢٠٠٩ات، خدِّر، حسبما أُبلغت هبا اهليئةُ الدولية ملراقبة امل١٩٨٨ة يف اجلدول األول التفاقية سنة دَرجمضبوطات املواد امل - ١- اجلدول ألف
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     أفريقيا

    كوت ديفوار
 –– – ––––––– ––– (ب)–– –٢٠٠٩
 –(ب) – ––––––– –––––– –٢٠١١
 –– – ––––––– ––– (ب)–– –٢٠١٢
١–– –٢٠١٣––– ––––––– – –– 

      
      نيجرييا

٢٠٠ ٤– –٢٠٠٩–––– ––––––– – –– 
٥٦– –٢٠١١–––– ––––––– – –– 
٤٦١– –٢٠١٢–––– ––––––– – –– 

     
      زمبابوي

١١٣–– –٢٠١٣––– ––––––– – –– 
                 

                إمجايل املنطقة
٠٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ ٠٤ ٢٠٠٩٠ 

٠٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٢٠١٠٠ 

٠٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٥٦٠٠٠٠ ٢٠١١٠ 

٠٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٤٦١٠٠٠٠ ٢٠١٢٠ 

٠٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠١١٤٠٠٠ ٢٠١٣٠      
    القارة األمريكية

    أمريكا الوسطى والكاريـيب
     بليز

٢٠١٣٦٦٠ –––––– ––––––– – –– 
                  

     كوستاريكا
٣٠––– –––––– –٢٠٠٩––– – –– 
١٤ ––––––– –––––– –٢٠١٠ –– 
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    اجلمهورية الدومينيكية
 – (ب)٢٣٨ ٤ ––٢٥٠–––– –––––– –٢٠٠٩

                  
                  السلفادور

١٠– –٢٠١٠–––– ––––––– – –– 
٢٠١١– –––––– ––––––– – º– 

                  
                  غواتيماال

 – (ب) ٩٤٦ ١٢ ––––––– ––––٧– –٢٠٠٩
 – (ب) ٩٨٩ ––––––– ––––١٥– –٢٠١٠
٩٥ ––١–––– ––––١٠٠– ٢٠١١٥١٢ –– 

                  
      هندوراس

٤١ – ––––––– –––––– –٢٠١١– 
٥٦٥ ٢٢ ––––––– –––––– –٢٠١٢ –– 
١ ––––––– –––––– –٢٠١٣ –– 

      
      نيكاراغوا

٥٢––١٣– –––––– –٢٠١٢–– – –– 
      
      بنما

٢٠٠٩– –º–––– ––––––– – –– 
٢٢––– –––––– –٢٠١٣––– – –– 

                  
    إمجايل املنطقة

٢٣٨٠ ٩٥٠ ١٢ ٠٠٠٣٠٢٥٠٠٠ ٠٧٠٠٠٠ ٢٠٠٩٠ 

٠٠ ٠٠٣ ١ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٢٥٠٠٠٠ ٢٠١٠٠ 

٤١٠ ٩٥ ٠٠٠٠١٠٠ ٠١٠٠٠٠٠٠ ٢٠١١٥١٢ 

٠٠ ٥٦٥ ٢٢ ٠١٣٠٠٥٢٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٢٠١٢٠ 

٠٠ ١ ٠٠٠٢٢٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٢٠١٣٦٦٠ 

              أمريكا الشمالية
                  كندا

٨٠– ١٥٤ ––––––– ––––٣٥٧– –٢٠٠٩ 
١٦–––٩٢٤ ٥–– ––––٦٧٦– –٢٠١٠ º –– 
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٦٥– ١١ ١––––٧١٢٢ ––––١٣– –٢٠١١ 
٢٠––٦٨٦– –٢٠١٢– º–٥٢٦º––٠٢٥ ٢– ٣٠٩ ٥ 
٢ - - ----- ------ ٤ ٢٠١٣ - - 

      
      املكسيك

٦٨١ ٢ –٢٨٩ ٦٥٤٤ ٣٠–١١٩–– ––––٨٧٩– ٢٠٠٩٤٤٠ –– 

٩١٢ ٣ ––٠٨٠ ٢٠٣٢٥٥٦ ١٤–– ––٠٠٠ ٢–٣٣٧ ٥– ٨٢١ ٢٠١٠٤ –– 

٣٧٠ ١٤–١٨٤ ٢–– ––––٢– ٦٢٥ ٢٠١١٧٦º– ٣٧١ ٢– ٣١٣ 

٦٢ ١٨٨٣٣٥ ١–٦٩٩ ٤–– –٦٣٠ ١–––– ٠٤٠ ٢٠١٢٣٥ –– 

١٩٧ ٧ ––٣٢٤ ٣–٧٩٦ ٢–– –––––– ٥٩٧ ٢٠١٣٧ –– 

    
    الواليات املتحدة األمريكية

 ٢٠ (ب) ٢٠٩ ٦ ١٣–°٣٨١–١١٠ ––– –١٠٧ ١٤– ٢٠٠٩٥
 ١ (ب) ٠١١ ١١ ٢٤–٥٧٨ ١١٤٢٣١٧٣–– °٦٢٠– –٤٥٠ ٦– ٦٤٧ ٢٠١٠٦١
(ج)٥٦٦٣٣(ج)٥٢٠١٧– ٧١٣ ٢٠١١٢٤

 ٢٨١ ٢ (ب) ٥٠٢ ٢ ٢٢٤–٣٣٠ ٩٩٧°٢٠٠–٣ –٨٢٠–
٢٤١ ١٥٢–٣١٤–––٣ ––––٢٧٠– ٢٠١٢٨٥٩ º١ 
١٠– ٠٢٩ ١ ––––––– ––––١٦– –٢٠١٣ 

                  
    إمجايل املنطقة

٠١٠٠ ٠٤٤ ٩ ٢٨٩١٣ ٦٥٤٤ ٠١٥٧١٣٠ ١١٠  ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٤٣ ٠١٥ ٤٤٥ ٢٠٠٩ 

٠١ ٩٢٣ ١٤ ٦٥٨٠٤٠ ٢٤١٤٨٢٢٩ ٠٠٢٠ ٠٠٠٦٢٠٠ ٤٦٣٠٢ ٠١٢ ٤٦٨ ٦٦ ٢٠١٠ 

٧١٧ ٠٤ ٨٢٦ ٢ ٧٠٠٠٢٢٥ ٠١١ ٣٨٤٠١ ١٠١٢٢٢ ٥٦٦٠٨٢٠٠ ٥٣٥٣٣ ٠١٧ ٣٣٨ ١٠١ ٢٠١١ 

٠٢٦ ٠٢ ٦١٢ ٥٠٢٣١٩٢ ٢٢٥٠١ ٣٠٥ ٦٥٠٠ ٠٩٥٦٠٠١ ٨٩٩ ٣٥ ٢٠١٢ 

٠١٠ ٢٢٨ ٨ ٣٢٤٠٠ ٧٩٦٠٣ ٠٠٢ ٠١٦٠٠٠٠ ٦٠١ ٧ ٢٠١٣ 

 أمريكا اجلنوبية
              

                  األرجنتني
٥٢–––––– ––––٤٤٠ ١٠– –٢٠٠٩ – –– 
٢٥٠ ١٢–––––– –––––– –٢٠١١ –– 
٢–––––– ––––٩– –٢٠١٢ – –– 
٢- ----- ---١-- - ٢٠١٣ - - - 

    
(د)ة القوميات)تعدِّدامل-بوليفيا (دولة

    
٠٩٧ ٢–––––– –––––– –٢٠٠٩ – –– 
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٩١٤ ٩–––––– ––––°– –٢٠١١ ° °– 
٩٦٤–––––– –––––– –٢٠١٢ – –– 
٠٥٨ ٣–––––– –––––– –٢٠١٣ – –– 

     
      زيلالربا

٤٧ ٤–––––– –––––– –٢٠٠٩ –– 
٢١٧–––––– –––––– –٢٠١٠ – –– 
٤١ – ٢٣٢–––––– –––––– ٢٠١١٥٣– 
٢٧٨–––––– –––––– ٨٧٨ ٢٠١٢١ – –– 
٦٢١ ١٤–––––– –––––– ٢٠١٣٢٤٩ – –– 

                  
      شيلي

١٨٧ ١– –٢٠٠٩–––– ––––––– – –– 
                  

     كولومبيا
٢٢٠ ٧٩٣ ٢٢–––––– ––––١– ٢٠٠٩٨ –– 
٤٤٢ ٢٦–––––– –––––– ٠٠٦ ٢٠١٠١ – –– 
٠٤٤ ٢٤–––––– –––––– –٢٠١١ – –– 
٦٧٧ ٥٥–––––– –––––– ٢٠١٢١١ – –– 
٨٧٣ ٢١–––––– –––––– –٢٠١٣ – –– 

                  
      إكوادور

٤٨٠–––––– –––––– –٢٠٠٩ – –– 
٥٨٩–––––– –––––– –٢٠١٠ – –– 
٢٣٣–––٢٢٠–– –––––– –٢٠١١ – –– 

                  
                  باراغواي

٣ ٧٠٥ -  - - - - - - -  - - - - -٢٠١٣  -  -  - 
                  
      بريو

٧٧٤ ١–––––– –––––– –٢٠٠٩ – –– 
٥١٧–––––– –––––– –٢٠١٠ – –– 
٩٩٧ ١–––––– –––––– –٢٠١١ – –– 
٠٩٣ ٣–––––– –––––– –٢٠١٢ – –– 
٧٨٧ ٢–––––– –––––– ٢٠١٣١ – ––      
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    البوليفارية)-(مجهورية فنـزويال
٣٣٦– –٢٠٠٩–––– ––––––– – –– 
٣٦٠ ٧٨–––– –٢٠١٠– ––––––– – –– 
٣ – ١٠٠–––––– –––١٦–– –٢٠١١– 
٤٤٧ ٢–––––– –––––– –٢٠١٢ – –– 

                  
    إمجايل املنطقة

٠  ٠   ٢٦٧   ٢٠٠ ٠٢٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠٠  ٩٦٤٠ ٠١١   ٨  ٢٠٠٩ 

٠  ٠   ٠   ٧٦٥ ٠٢٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٣٦٠ ٠٧٨  ٠  ٠٠   ٠٠٦ ١ ٢٠١٠ 

٠  ٤٤   ٢٥٠   ٥٣٢ ٠٣٦  ٠  ٠  ٢٢٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ١٦  ٠  ٠   ٥٣  ٢٠١١ 

٠  ٠   ٠   ٤٦١ ٠٦٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ٩  ٠   ٨٨٩ ١ ٢٠١٢ 

٤٦ ٠٠٤٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٠١  ٠   ٢٥٠  ٢٠١٣    ٠  ٠   ٠ 

 آسيا
    

    شرق وجنوب شرق آسيا

     كمبوديا
٠٥٨ ٢– ٦ ––––––– ––––٣– –٢٠١١ 

     
     (هـ)الصني

٣٨٠ ٥٧٠١٠٥٥ ٨–٢٧٥ ٢–– ––––١٢٠ ٢٨– ٢٠٠٩٩٢٦ –– 
٢٧٠ ١ ––٦٧٠ ٤–––– ––––٣١٠ ٤– ٣٤٦ ٢٠١٠١٦ –– 
١٧٠ ١ ––٥٢٠ ٤–––– ––––٢١٠ ٤– ٩٤٦ ٢٠١١١٦ –– 
٩٠٢ – ٩٢٧ ٢٩–٣٠–٢٥٩–– –––٤٢٨ ٢١٠٢ ٣– ١٣١ ٢٠١٢١٧– 
٩٠٨ ٥٢١ ٣–٥٥٢ ٦–٤٣٤ ١٨٥– –٤٤٩–٧١٨ ١٠٣٥ ١١– ٩٤٨ ٢٠١٣٩٤ –– 

      
    منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة  

٧ ٣ ––––––– –––––– –٢٠٠٩– 
٦٦٠–– –––––– –٢٠١٠–––– ° –– 
٣٣ ––––––– –––––– –٢٠١٢ 

 – (ب)
(ب)٢٧ ٣٤ ––––––– ––––٤١– –٢٠١٣

– 
      

    منطقة ماكاو الصينية اإلدارية اخلاصة  
١٦٧–– –٢٠١٢––– ––––––– – –– 

     
      إندونيسيا

٢٠١١– ––
 –٤٠ – ––––––– ––– (ب)
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 –– – –––٤––– ––– (ب)٤– –٢٠١٢
٢٠١٣– –ºº ––– ––––––– – –٢٥٧ 

      
      اليابان

٤٢٤ ٢٠٠٩٨ –––––– ––––––– – –– 
٢––– –––––– –٢٠١٠––– – –– 
١–– –٢٠١٣––– ––––––– – –– 

                  
    مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
(ب)٤ – ––––––– –––––– –٢٠٠٩

 ٦٦٥– 
٣-- - ٢٠١٣--- ----- - - - - - 

                  
      ماليزيا

٥ ––––––– –––––١٣ –٢٠١٠ –– 
٦٧٥ ٧– ٩٠٣ ––––––– ––––١٠٩– –٢٠١١ 
٥ ––––––– –––٩١–– –٢٠١٢ –– 
٦٣ – ––––––– –––٦٦٩٠– –٢٠١٣– 

      ميامنار
٢٧٢ ٣ ––––––– –––٦٤٦ ١–– ٢٠٠٩٧٠٠ –– 
٧٦٦ – ––––––– –––٣٣–– ٢٠١٠١٤– 
٥٨١ ٣ – ––٩٥–––– –––١٣٣–– –٢٠١٣– 

                  
      الفلبني

٨–––١–– ––––٩– –٢٠٠٩ ° –– 
٢٠١٠– –°–––– ––––––– – –– 
١٠٦– –٢٠١١–––– ––––––– ° –– 
٣ –١–٢٧٣–٢١٢– ––––٣٧٨– –٢٠١٢ –– 
٦٠٩ ––––––– ––––١– –٢٠١٣ –– 

                  
    مجهورية كوريا

١ ––––––– –––––– ٢٠٠٩١٣ –– 
      

      سنغافورة
١٥٥ – ––––––– –––––– –٢٠١١– 
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      تايلند
٢٠٠٩– –°–––– ––––––– – –– 
٣– –٢٠١٠–––– ––––––– – 

 – (ب)
(ب)١ – ––––––– –––°٣– –٢٠١١

– 
١٧– –٢٠١٢–––– ––––––– – 

 – (ب)
     

     فييت نام
٤٧ - - - ----- ---٥---٢٠١٣ - 

     
    إمجايل املنطقة

٠  ٦٧٢ ٤  ٦٥٦ ٣  ٦٣  ١٠  ٥٧٠ ٨ ٠  ٢٧٦ ٢ ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٦٤٦ ١ ١٢٩ ٠٢٨   ٠٦٣ ١٠ ٢٠٠٩ 

٠  ٧٦٦   ٢٧٥ ١  ٠  ٠  ٦٧٠ ٤ ٢  ٦٦٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٣٣  ٣١٣ ١٣٤   ٣٦٠ ١٦ ٢٠١٠ 

٧٣٣ ٩ ١٩٦   ٠٧٩ ٢  ٠  ٠  ٥٢٠ ٤ ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٣١ ٠٤   ٩٤٦ ١٦ ٢٠١١ 

٠  ٩٠٢   ٤١   ٩٢٧ ١٢٩  ٣٠  ٢٧٧  ٢٥٩  ٢١٢  ٠   ٠  ٠  ٠  ٦٨٦ ٢ ٦٠٩ ٠٣   ١٣١ ١٧ ٢٠١٢ 

٥٥١١ ٥٢١ ٣ ٠  ٦٤٧ ٦ ٠  ٤٣٤ ٥ ١٨  ٠   ٠  ٤٤٩  ٠  ٠٢١١١١٩٥٠٥   ٩٤٨ ٩٤ ٢٠١٣  ٢٥٧  ٣ ٧١٨ 

 جنوب آسيا
    

      اهلند
١٨٠ ––––––– –––٢٤٤ ٠٦٤١ ١– ٠٣٨ ٢٠٠٩١ –– 
٣٥٩ ––––––– ––––٨٤٨ ١– ٢٠١٠٨١ –– 
٦٧٦ ١١٨ ––––––٦٢ –––٣٠٨١٠٤ ٦– –٢٠١١– 
٢٣٦ ٦٩١ ٥ –––٨––– ––––٥٥٩– ٢٠١٢٣٣٦– 
٠٩٨٥ - - ----- ----٧٠٧-٢٠١٣٢٤٢  - - 

                  
    إمجايل املنطقة

٠  ٠   ١٨٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٢٤٤ ١ ٠٦٤ ٠١   ٠٣٨ ١ ٢٠٠٩ 

٠  ٠   ٣٥٩   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٤٨ ٠١   ٨١  ٢٠١٠ 

٠  ٦٧٦   ١١٨   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٢   ٠  ٠  ٠  ١٠٤  ٣٠٨ ٠٦   ٠  ٢٠١١ 

٠  ٢٣٦   ٦٩١ ٥  ٠  ٠  ٠  ٨  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٥٩  ٠   ٣٣٦  ٢٠١٢ 

٠٩٨٥ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٧٠٧٠٠٠٠ ٢٠١٣٢٤٢  ٠٠ 

 غرب آسيا
    

     أفغانستان
٦١٨ ٢٠٠٩٣٦ –––––– ––––––– – –– 
٢٦٠ ٢٠١٠٢٣ –––––– ––––––– – –– 
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٤٥١ ٢٠١٢٣١ –––––– ––––––– – –– 
٢١٢ ٢٠١٣١٤ –––––– ––––––– – –– 

      
      أرمينيا

٢٠٠٩٢ –––––– ––––––– – –– 
٢٠١٠١٧ –––––– ––––––– – –– 
٢٠١١١ –––––– ––––––– – –– 
٢٠١٢° –––––– ––––––– – –– 
٢٠١٣ ° ------ ----- - - - - - 

     
    اإلسالمية)-إيران (مجهورية

(و)٢– –٢٠١٠
 ٧٣٨–––– ––––––– – –– 

(و)٣– –٢٠١١
 ٨٠٩–––– ––––––– – –– 

(ز)٢٠١٣١٦
 ٥٠١ –––––– ––––––– – –– 

      
    كازاخستان

٥–––––– –––––– ٢٠٠٩٢ – –– 
٢٨٥ ٣–––––– –––––– ٢٠١٠١ – –– 
٢٠١١– –––––– ––––––° – –– 

      
     قريغيزستان

٢٠١٢٧٩٢ –––––– ––––––– – –– 
     

      لبنان
٢٠٠٩– ––°––– ––––––– – –– 
٢٠١٠– ––°––– ––––––– – –– 
٦٢٠– –٢٠١٢––– ––––––– – –– 
١– –٢٠١٣–––– ––––––– – –– 

      
      باكستان

٤٠٥ ٢٠٠٩٤ –––––– ––––––– – –– 
٢٦٥– ١٧٨ ٢٠١٠١٦–––– ––––––– – –– 
٢٥٠ ١–––––– ––––٢٩٥– ٢٠١١٤٣ – –– 
٢٠١٢٨١ –––––– ––––––– – –– 
٥٣– ٤٨٠ ٢٠١٣١٥–––– ––––––– – –– 
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                  قطر
٦٠٠ ١–––––– –––––––٢٠١٣ – –– 

                  
    اجلمهورية العربية السورية
٤٩٨–– –––––– –٢٠١٢–––– – –– 

                  
     (ح)تركيا

٠٠٠ ٢٠٠٩١٣ –––––– ––––––– – –– 
١٠٤ ٢٠١٠١١ –––––– ––––––– – –– 
٧٠٦ ٢٠١١٣ –––––– ––––––– – –– 
٢٠١٢١٧٧ ––°––– ––––––– – –– 
٦٧٢ ٢٠١٣١٤ –––––– ––––––– – –– 

     
    اإلمارات العربية املتحدة

٠٠٠ ٢٠٠٩٤ –––––– ––––––– – –– 
                  

     أوزبكستان
٢٠٠٩– –––––– ––––––° – –– 
٦٢٦–––––– –––––– –٢٠١٠ – –– 
٣–––––– –––––– –٢٠١١ – –– 
١٦٠–––––– –––––– –٢٠١٣ – –– 

                  
    إمجايل املنطقة

٠  ٠   ٠   ٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠٢٧ ٥٨  ٢٠٠٩ 

٠  ٠   ٠   ٩١١ ٣ ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠٠٣ ٠٣   ٥٦٠ ٥٠  ٢٠١٠ 

٠  ٠   ٠   ٢٥٣ ١ ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٤ ٠٤   ٩٩٥ ٧١  ٢٠١١ 

٠  ٠   ٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٩٨  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٢٠  ٦  ٠   ٥٠١ ٣٢  ٢٠١٢ 

١ ٧٦٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٤  ٠   ٨٦٥ ٦٠  ٢٠١٣    ٠  ٠   ٠ 

 أوروبـا
    

    الدول غري األعضاء يف االحتاد األورويب

     بيالروس
٢ – ––––١–– ––––١– –٢٠٠٩– 
١٦ –––١–٢– –––°–– –٢٠١٠ °– 
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٢٠١١° ––°––– ––––––– – °– 
٢٠١٢– –––––– ––––––– – °– 
٢٠١٣– –––––– ––––––– – º– 

    
    مجهورية مولدوفا

٢٠١٣– ––º––– ––––––– – –– 
                  

      النرويج
٢°– –٢٠٠٩––– ––––––– – –– 
١–– –٢٠١٠––– ––––––– – –– 
١–– –٢٠١٢––– ––––––– – –– 

                  
    االحتاد الروسي

٤–––٧٣١ ١–١ ––––٢– ٢٠٠٩٣٢ ° –– 
١٠٢ ––––°– ٢٠١٠١٥–––––° – –– 
٣ ––––٠٦٠ ١–– ––––°– ٢٠١١٨٢٠ –– 
٤–– ––––°– ٢٠١٢٥–––– – –– 
٣٠–٨٣ ––––٢– ٢٠١٣٨–––– – –– 

     
      صربيا

٩٠٠ ١–––– –––––– –٢٠٠٩–– – –– 
٢٠١٢– –°–––– –––––°– – –– 

                  
      أوكرانيا

١ ١ ٤١–٤–––– ––°١°– ٢٠٠٩١٩– 
٣ ١٧ ٣٨٦–––°–– –––°٨– ٢٠١٠٤٣– 
٢ ٢ ٣٩٦––°٥–– –––٤٥– ٢٠١١٣١– 
١٠١––°°–– –°–°–– ٢٠١٢٥٢ ° –– 
٥١–– ٦٦٤ ٢٠١٣١––– –––º––٩٩١ ٢ – ٢٢٥– 

 األورويبالدول األعضاء يف االحتاد
    

      النمسا
 –– – ––––––– ––– (ب)–– –٢٠٠٩
١ ––––––– –––––– –٢٠١٠ –– 
١––––١٠٤– –––––– ٢٠١٣٢ – –– 



 

 

93
 

  
ت
قا
رف
لم
ا

  بلد اسم ال
  أو اإلقليم، 
خلل السنة  حسب املنطقة

د ا
دري
أهني

ت)
لترا
(بال

‐ ن
نيل
نترا
 األ
تيل
أسي

ض 
مح

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

رين
فيد
اإلي

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

رين
فيد
اإلي

ت 
ضرا
ستح
م

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

رين
ومت
يرغ
اإل

ت)
راما
بالغ

)

مني
غوتا
إلير
ا

ت)
راما
بالغ

)

ول
سافر
سو
اإلي

ت)
لترا
(بال

يك
رج
ليس
ض ال

مح
(بال

ت)
راما
غ

٣،  ٤ ‐
سي
وك
ني دي
يثيل
م

نيل
في

 ‐٢ ‐
ت)
لترا
(بال

ون 
وبان
بر

١ ‐
نيل
في

 ‐٢ ‐
ون
وبان
بر

ت)
لترا
(بال

ني)
والم
وبان
ل بر
فيني
 (ال
رين
فيد
ورإي
الن

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

خلل
ل ا
فيني

ض 
مح

(أ) ت)
راما
لوغ
لكي
(با

نال
ريو
البيب

)
ات
رام
لوغ
لكي
با

يوم)
تاس
البو

ت 
نغنا
برم

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

رين
فيد
دوإي
سو
ال (با

ت)
راما
لوغ
لكي

رين
فيد
دوإي
سو
ت ال
ضرا
ستح
م

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

ول
سافر
ال

ت)
لترا
(بال

      بلجيكا
١٢٠–– –––––– –٢٠٠٩–––– – –– 
٠٥٠ ٥–– –––––– –٢٠١٠–––– – –– 
١– – ––––––– –––––– –٢٠١١ 
٥٠٣–– –––––– –٢٠١٢–––– – –– 
٧٨١١٥ ٢– ––––١– –٢٠١٣–––– – –– 

    
     بلغاريا

٤٠–– –––––– –٢٠٠٩–––– – –– 
 –– – ––––٢٠–– ––– –(ب)– ١١١ ٢٠١٠٢١
٥٤٥–– –––––– ٢٠١١٢٠–––– – –– 
 –(ب) – ––––٢–– ––––(ب)– ٢٠١٢٤٢
١٠٨ – ––٩٧–––– ––– ––– –٢٠١٣– 

    
     اكرواتي

٢٠١٣----º-- ---º- - - - - - 
    

     اجلمهورية التشيكية
٦– –٢٠٠٩–––– ––––––– – °– 
٢ ––––––– –––°٧– –٢٠١٠ °– 
 – – ٦ ––––––– ––– (ب)٤– –٢٠١١
١٦ ٢ ––––––– ––––٣– –٢٠١٢– 
٢٠١٣– –º–––– ––––––– ٢٥ ٦٤– 

      
      إستونيا

٤٩–– –––––– –٢٠٠٩–––– ° –– 
٢٩–– –––°–– –٢٠١٠–––– – –– 
١٠–– –––––– –٢٠١١–––– – –– 
٢٠١٣º –––––– ––º–––– – –– 

    
       فنلندا

 –– – °–––––– ––– (ب)–– –٢٠٠٩
 –– – ––––––– ––– (ب)–– –٢٠١٠
 –– – ––––٣–– ––– (ب)–– –٢٠١١
 –° – ––––°–– –––(ب)–– –٢٠١٢
٢٠١٣– –º٦٠٠––– ––––––– – –– 
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      فرنسا
٤٠ ––٢٥٠–––– ––––٢٦٣– –٢٠٠٩ –– 
١–––––– ––––°– –٢٠١٠ ° –– 
١– –٢٠١١–––– ––––––– – –– 
١ ١–––––– ––––١– –٢٠١٢ –– 
٢٠١٣– –º–––– ––––––– º –– 

     
      أملانيا

٧٨ – ١–٢٦–١٠٠–– ––––٢١٢– ٢٠٠٩٥٦– 
 °°(ب) ° °–٢°––– °–– (ب)٤٦– ٢٠١٠١٢
 –°(ب) ٣ ––٠٠٠ ٦°٢٤–– ––––٢٠– ٢٠١١٣
٣٨–– ––––°– –٢٠١٢–––° – –– 
 –(ب) – ١–––º–– –––(ب)١– –٢٠١٣

      
      اليونان

 –– – ––––––– ––––(ب)– –٢٠١٢
 –– – ––––––– ––––(ب)– –٢٠١٣

     
      هنغاريا

٢– –٢٠٠٩°––– ––––––– – –– 
٧ – °–––––– –––١°– –٢٠١٠– 
١–– –٢٠١١––– ––––––° – –– 
٢٠١٢٣٣ ––°––– ––––––– – –– 
٤––––– –––––– –٢٠١٣– – –– 

     
      آيرلندا

٣٠٠ –––––– –٢٠٠٩–––––– – –– 
 –– – ––––––– ––– (ب)–– –٢٠١٠
٤٤٩ –––٣–– –٢٠١١–––––– – –– 
٣– –––––– –٢٠١٢––––– – –– 

     
      التفيا

٢٠١١– ––°––– ––––––– – –– 
     

      ليتوانيا
٩٢٩– – ––––١١٦–– –––––– –٢٠٠٩ 
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١٦٠٠– –––––– –٢٠١١––°– – –– 
٣٣٢––١٧–– –––––– –٢٠١٢– – –– 
١٣– – ––––١٥–– –––––– –٢٠١٣ 

    
      لكسمربغ

٧٧ – ––––––– –––––– –٢٠١٠– 
٣٠٠ ––––––– –––––– –٢٠١٢ –– 

    
      هولندا

 ٢٠(ب)٣٨٢ ٢٥ –––٤٠٢٠٧١٦٥– ––––٤٠– –٢٠٠٩
٨٨٥ – ––––٣٣٤–– ––––٥٠٠– –٢٠١٠ 
١٠٥– – ––––١١١–– –––––– –٢٠١١ 
٥٠٠ ––––١٢٣–– ١٠––––– –٢٠١٢ –– 
٨٢٥ ١٣– – ٨٠––––١١٢– ١٠––––– –٢٠١٣ 

    
     بولندا

١١٩–– –––––– –٢٠٠٩–––– – –– 
٦٠–– –––––– –٢٠١٠–––– – –– 
٢٩٠ ––––٣٥٠–– –––––– ٢٠١١١ –– 
١١٦–١٤٩–– –––––– ٧٥٥ ٢٠١٢١–– – –– 
٢٠١٣º ٥–––١–– ––––١١٠ º –– 

    
      غالالربت

 –– – ––––––– ––– (ب)–– –٢٠٠٩
١– –٢٠١٣– ––– ––––––– º –– 

     
      رومانيا

 –– – ––––––– ––– (ب)–– –٢٠٠٩
١––––– ––– ––– –٢٠١٣– – –– 

     
      ياسلوفاك

 – (ب) ١ ––––––– ––––°– ٢٠٠٩٨٠٠
 – (ب) ° ––––––– ––––°– –٢٠١٠
 – (ب) ° ––––––– ––––°– ٠٢٠ ٢٠١١٦
٢٠١٢– –°–––– ––––––– ° –– 
٢٠١٣– –––––– ––––––– º (ب)– 

    



 

 

96  
ف
الئ
س
ال

  

  بلد اسم ال
  أو اإلقليم، 
خلل السنة  حسب املنطقة

د ا
دري
أهني

ت)
لترا
(بال

‐ ن
نيل
نترا
 األ
تيل
أسي

ض 
مح

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

رين
فيد
اإلي

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

رين
فيد
اإلي

ت 
ضرا
ستح
م

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

رين
ومت
يرغ
اإل

ت)
راما
بالغ

)

مني
غوتا
إلير
ا

ت)
راما
بالغ

)

ول
سافر
سو
اإلي

ت)
لترا
(بال

يك
رج
ليس
ض ال

مح
(بال

ت)
راما
غ

٣،  ٤ ‐
سي
وك
ني دي
يثيل
م

نيل
في

 ‐٢ ‐
ت)
لترا
(بال

ون 
وبان
بر

١ ‐
نيل
في

 ‐٢ ‐
ون
وبان
بر

ت)
لترا
(بال

ني)
والم
وبان
ل بر
فيني
 (ال
رين
فيد
ورإي
الن

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

خلل
ل ا
فيني

ض 
مح

(أ) ت)
راما
لوغ
لكي
(با

نال
ريو
البيب

)
ات
رام
لوغ
لكي
با

يوم)
تاس
البو

ت 
نغنا
برم

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

رين
فيد
دوإي
سو
ال (با

ت)
راما
لوغ
لكي

رين
فيد
دوإي
سو
ت ال
ضرا
ستح
م

ت)
راما
لوغ
لكي
(با

ول
سافر
ال

ت)
لترا
(بال

      وفينياسل
٢٠١٢– –°–––– –°––––– – –– 
٢٠١٣– –º–––– –٩١٢––––º – –– 

     
      إسبانيا

١–––– –––––– ٢٠٠٩٥–° – –– 
٢–––––– ––––°– –٢٠١٠ – –– 
١–––––– –––––– –٢٠١١ – –– 
١٩–––––– –––° ٥٠٠ ١– ٢٠١٢١١ – –– 
٩٢٦ ٤٠٠٥ ١––––– –١–––– ٤٩٧ ٢٠١٣٩ – –– 

     
      السويد

٩°– –٢٠٠٩––– ––––––– – –– 
١–––––– –––––– –٢٠١٠ – –– 
٢–– –٢٠١١––– ––––––– – –– 
(ب)١°– –٢٠١٢

––– –––––°– – –– 
١–– –٢٠١٣––– ––––––– – –– 

     
    اململكة املتحدة

٥٤٥ – ––––––– –––––––٢٠٠٩ 
 –– – ––––––– ––– (ب)١––٢٠١٠
١٠––––– –––°٥٠٠––٢٠١١– – –– 
١–٢٠١٢––––– ––––––– – –– 
٢٠١٣––––––– ––––––– – 

 – (ب)
     

    إمجايل املنطقة
٩٥٤  ٥١٧   ٦٧   ٤٦  ٠  ١٨١ ٢ ١٦٥  ٤٨٣ ٢ ٤٠  ٣٠١   ٠  ٠  ٠  ١٢  ٥٢٦  ٠   ٩١٢  ٢٠٠٩ 

٨٥  ٩٥   ٣٦   ٣٩٠  ٠  ٢  ١  ٤٩٣ ٥ ٢  ١٠٢   ٠  ٠  ٠  ٢  ٥٦٢  ٠   ١٨١ ٢١ ٢٠١٠ 

١٠٦  ٢   ٣٠٤   ٣٩٧  ١٠  ٠٠٠ ٦ ٠  ٧٠٨ ٢ ١  ٤٤٩   ٠  ٠  ٠  ١١  ٥٢٩  ٠   ٨٩٥ ٦ ٢٠١١ 

٠  ١٦   ٨٠٣   ١٢١  ٣٣٢  ١١٦  ٠  ٨٣٦  ٣  ٠   ١٠  ٠  ٠  ٢  ٥٠٤ ١ ١   ٨٩٨ ١ ٢٠١٢ 

٦ ٤٠٥٢٣٩ ١ ٩٧  ٠  ٦١  ٨٣٩١٠٣   ١٠  ١  ٠  ١٥٦٥٣  ١   ١٧١ ١١ ٢٠١٣    ٨٣٨ ١٣ ٣ ١٢٥ ٦٤ 

 أوقيانوسيا
    

     أستراليا
٣٨٨١٤ ٤١٧ ––°–٦°° ٥––٧٧٦– ٢٠٠٩١ 
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٣٦٦٤٧ ٣٠٣ –°–٩١١°٤ ١٠٠١–٤٦٥١– –٢٠١٠ 
٥٦٥ ٧٢٣٢ ٧٢٤ –°١١٠–١– °٤–٢٦١٥– ٢٠١١٦ 
٢١ ٧٧٠ –°°٢–°٦٩١ °–––٥٢٠– ٢٠١٢٢ 
١١–٥٢٣ –٢٠٧––٢٥٣ ١– –٢٠١٣ºº– ١١– ٦٢٩ 

                  
                  فيجي

١٠٧ – ––––––– –––––– –٢٠٠٩– 
١٨ – ––––––– –––––– –٢٠١٠– 

     
     نيوزيلندا

٣ – ––––––– –––٤٣–– ٢٠٠٩٧– 
٩٢٥٣٥ – ١–––––– –––٢٤–– °٢٠١٠ 
(أ)٩٦–– °٢٠١١

(ب)٦٠٨ – °–––––– –––
– 

 ١(ب)٤٢٦ – °–––––– –––٥–– °٢٠١٢
٢٠١٣º ––(ب)٣

(ب)٦٩١ – ––––––– –––
– 

                  
                 إمجايل املنطقة

١٤  ٤٩٨   ٤١٧   ٠  ٠  ٠  ٠  ٦  ٠  ٠   ٥  ٠  ٠  ٤٩  ٧٧  ٠   ٨  ٢٠٠٩ 

٨٢  ٣٠٩ ١  ٣٠٣   ١  ٠  ٠  ١١  ٩  ٠  ٤   ١  ١٠٠  ٠  ٧٥  ٤٦  ٠   ٠  ٢٠١٠ 

٥٦٥ ٢ ٣٣١ ١  ٧٢٤   ٠  ٠  ١٠  ١  ٠  ١  ٠   ٠  ٤  ٠  ١٠١  ٢٦١  ٠   ٦  ٢٠١١ 

٢  ٤٢٨   ٧٧٠   ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٦٩١   ٠  ٠  ٠  ٥  ٥٢٠  ٠   ٢  ٢٠١٢ 

١١  ٦٩١   ٦٢٩   ٠  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ٥٢٣   ٠  ٢٠٧  ٠  ٣  ٢٥٣ ١ ٠   ٠  ٢٠١٣ 

                  
 اجملموع العاملي

٠٦٨ ١ ٩٢٦ ٥  ٥٨١ ٢٦  ٣٢٥ ٢٧ ٢٩٩ ٤ ٦٥٥ ٤١ ١٩٦  ٩٢٣ ٤ ٤٠  ٤١١   ٥  ٠  ٠  ٩٥١ ٢ ٣٠٨ ٦١ ٠   ٥٠١ ٧٠ ٢٠٠٩ 

١٦٩  ١٧٠ ٢  ٩٠٠ ١٧  ١٠٧ ٣٢ ٠  ٣٢٩ ٢٣٤ ٦٢  ٤٠٣ ٢٦ ٢  ١٠٦   ١  ٠٨٠ ٧٩ ٠٠٠ ٢ ١١٠  ٢٦٢ ٢٢ ١٣   ٦٥٦ ١٥٥ ٢٠١٠ 

١٢٢ ١٧ ٢٩١ ٢  ٣٩٨ ٦  ٤٠٦ ٣٨ ١٠  ٢٣١ ٠٢٢ ٢١  ٣١٢ ٥ ١٢٤  ٥٢١   ٠  ٨٢٤  ٠  ٧٩٧ ٣٣ ٣٢٦ ٣٣ ٠   ٧٤٤ ١٩٧ ٢٠١١ 

٠٢٨ ٢ ٥٨٣ ١  ٤٨١ ٣٠  ٧٠٢ ٩٢ ٣٣٦  ٧٠٠ ١ ٢٨٦  ٨١٨ ٦ ٢٢٨  ٦٩٤   ١٠  ٦٥٠ ١ ٠  ٧١٤ ٢ ٦٢٤ ٧ ١   ٦٥٧ ٨٩ ٢٠١٢ 

٥٧ ٤٠٥٥٦٦ ١ ٠٦٨ ١٠ ٢٣  ٢٩٢ ٨ ٩٢٧ ٣ ٦٠٦   ١٠  ٦٥٧  ٠  ٧٢١ ٦ ١٢٥٦١٣   ٧٣٩ ١٧٥ ٢٠١٣  ٥٧١١٥  ١١٥ ١٤ ٧ ٥٣٤ 

  .٢٠١١يف كانون الثاين/يناير  ١٩٨٨املادة إىل اجلدول األول التفاقية سنة  ُنقلت  (أ)  
  مل ُتحوَّل إىل كيلوغرامات، ألنَّ الكمية الفعلية من اإليفيدرين االستهالك (مثل األقراض واجلرعات) ات بوحدات خدِّرأُبلغ عنها إىل اهليئة الدولية ملراقبة امل مضبوطات اإليفيدرين والسودوإيفيدرين اليت  (ب)  

  مقومة بوحدات االستهالك: وإيفيدرينأو السودوإيفيدرين غري معروفة. وقد أبلغت البلدان التالية عن ضبط مستحضرات حتتوي على اإليفيدرين و/أو السود
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 السنة 
 مستحضرات اإليفيدرين

 (بالوحدة)
 مستحضرات السودوإيفيدرين

 (بالوحدة)
  ٤٦٢ ٢٠١٠١٧٠أملانيا

٨٩٠ ١ –٢٠١١  

٧٨  ٠٣٤ ٢٠١٣٤ 

 –  ٠٠٠ ٢٠١١٣إندونيسيا

٢٠١٢٥٣ – 

 –  ٢٠٠ ٢٠١٠٢ آيرلندا

 – ٢٠٠٩٣٧الربتغال

٢٥٢٤ ٢٠١٠بلغاريا  -
٠٠٠٥٠ ٢٠١٢  ٦٦٠٣

  ٠٧٢ ٣٧٦ ٣٣ –٢٠١٠تايلند

٨٢٠ ٢٤٠ ١٠ –٢٠١١  

١٠٠ ٠١١ ٢ –٢٠١٢  

٦٣٠٣٠٢ -  ٢٠١٣
  ٤٤٤ ٤٢ –٢٠٠٩اجلمهورية التشيكية

٩٤١ ٣٢٦  ٠٠٠ ٢٠١٠١٥  

٧٠٣ ٨٧٢  ٥٧٠ ٢٠١١٢  

  ٥٢٠ ٩٩٣ –٢٠٠٩اجلمهورية الدومينيكية

 – ٢٠٠٩١٢٠رومانيا

  ٢٠٧ ١ –٢٠٠٩لوفاكياس

٣٣٦ –٢٠١٠  

٧٣٤ ١ –٢٠١١  

١٢٨ ١٦ –٢٠١٣  

 –  ٩٧٦ ٢٠١٢٦٠السويد

٨٩٢٣٣ ٢٠٠٩ الصني  - 

٢٧١٦٥٦ -  ٢٠١٣ منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة   

  ٢١٥ ٤٠٩ –٢٠٠٩غواتيماال

٠١٥ ٤٧٠ ١ –٢٠١٠  

 –  ٠٥٨ ٢٠٠٩٤فنلندا

٠٧٥ ٢٠١٠١٠  – 

١٠٧ ٢٠١١٦  – 

٣٥٩ ٢٠١٢٦  – 

 –  ٩٦٢ ٢٠١١٢٣كوت ديفوار

٨٢٠ ٢٠١٢٨٠  – 

٠٠٠١ –٢٠١٠اململكة املتحدة  

٣٠٠ ٢٠١٠٤٣٢  – 

٠٠٠ ٢٠١١٢٨٨  – 

 – ٢٠٠٩٤٠٠النمسا

  ٨٣٣ ٣٤  ٤٣١ ٢٠١١١٢٣نيوزيلندا

٦٣٠ ٣ –٢٠١٢  

٠٧٣ ٥  ٩٥٦ ٢٠١٣٦  
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 السنة 
 مستحضرات اإليفيدرين

 (بالوحدة)
 مستحضرات السودوإيفيدرين

 (بالوحدة)
  ١٣٦ ١٤٧  ٧٤٨ ٢٠٠٩٣٣الواليات املتحدة

٢٤٢ ٣٠٩ ٢  ٥٧٤ ٢٠١٠٢  

٣٧١ ٠٠٣ ٤ –٢٠١١  

 – ٢٠١٠٢اليونان

٢٠١١٨ –   
إليفيدرا، و/أو نبات ا (Sida cordifolia)ميكن أن تشمل عن غري قصد مضبوطات كبرية من مستخلصات نبات السيدا كورديفوليا  ٢٠١١األرقام املبلَّغ عنها بالنسبة للواليات املتحدة لعام   (ج)  

  ولذا فهي غري قابلة للمقارنة بأرقام السنوات السابقة.
  .Bolivia: Evaluation of Progress in Drug Control, 2007-2009 (Washington, D.C., 2010)ات، التابعة ملنظمة الدول األمريكية، خدِّرجلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي امل  (د)  
  حصائية، ال تشمل بيانات الصني البيانات املتعلقة هبونغ كونغ وماكاو، ومها منطقتان إداريتان صينيتان.من أجل األغراض اإل  (هـ)  
  ات يف مجهورية إيران اإلسالمية.خدِّرمن قبل شرطة مكافحة امل ٢٠١٠منذ عام  سنويابيانات عن املضبوطات من السالئف املبلَّغ عنها الاستناداً إىل   (و)  
  ، الصادر عن مجهورية إيران اإلسالمية.٢٠١٣لعام  اتخدِّرتقرير مكافحة املستقاة من إحصاءات م  (ز)  
  .Turkish Report of Anti-Smuggling and Organized Crime: 2011 (Ankara, 2012)الشرطة الوطنية التركية، إدارة مكافحة التهريب واجلرمية املنظَّمة،   (ح)  
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  ٢٠١٣- ٢٠٠٩ات، خدِّرهبا اهليئةُ الدولية ملراقبة امل تحسبما أُبلغ ،١٩٨٨ة يف اجلدول الثاين التفاقية سنة دَرجاملمضبوطات املواد  - ٢- اجلدول ألف
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أفريقيا
نيجرييا

٢٠٠ ٢٥–––––٢٠١١٤٠٠
 

إمجايل املنطقة
٠ ٢٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠
٠ ٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠ ٢٠١١٤٠٠٠٠٠٠٠٢٥
٠ ٢٠١٢٠٠٠٠٠٠٠
٠ ٢٠١٣٠٠٠٠٠٠٠

 يأمريكا الوسطى والكاريب
 غواتيماال

٢١٢––٧٠٧ ٨–––٢٠١١ –
 

 هندوراس
– –––(أ)–––٢٠١١

  
إمجايل املنطقة

٠ ٢٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠
٠ ٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠
٠ ٧٠٧٠٠٢١٢ ٢٠١١٠٠٠٨ 

٠ ٢٠١٢٠٠٠٠٠٠٠
٠ ٢٠١٣٠٠٠٠٠٠٠

  أمريكا الشمالية

 كندا
٠٢٤ ١ ٤––١٧٥––٠٢٣ ٢٠٠٩١
٤٢٣ ٥٥–٢٦٧٤––٢٠١٠١٧٢
٨٢٥ ١ ٢٠١°٤٩٢٧٤٤–٢٠١١٣٧١
٧١٨ ١ ٨٥٥٤١٨٢٤°–٧٨٦ ٢٠١٢٢
٩٨١ ٢--٤٨--٥٦٩ ٢٠١٣

   
 املكسيك

٥٠٢ ١٣ ٢٣٠ ٢––٦٨١ ٨٧–٢٤٢ ٢٠٠٩١٣
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٤٥١ ٢١ ٩٢٧ ٢–٢٤٤٣٧٠ ٤٧١٠–٧٧٦ ٢٠١٠٧
٤١٠ ٤٩ ٦٥٢ ١––١٢٥ ٢١٩٧٨–٢٦٢ ٢٠١١٢٣
٢٤٣ ٢٦ ١٧١ ٣–٣١٠٦٤ ١٤٢٩–٦٦٩ ٢٠١٢١٠
٣٣٣ ١٢ ٤٣٩–٢٠٧٩٤ ٠٠١١٤ ٢٨–٩٠١ ٢٠١٣٦

  
 الواليات املتحدة األمريكية

٤٣٢ ٦ ٠٨٧ ١٥٢١٤٣٩٧ ٢٠٥٨–٠٦٠ ٢٠٠٩٧
٣٠٥ ١ ٣٨٧ ٩٤٠١٥٩٠٢٨ ٢٥٨٦٩ ٢٥–٣٩٠ ٢٠١٠٥٥
٢٦٢ ١١١ ٢٣١ ٦٠٢٢٩١١١ ١١٥١٠٩–١٤٢ ٢٠١١٧١
١٢ ٦٠٢٠٦٣١٨٩١٢٥–٥٩٤ ٢٠١٢١٠
١٠٢ ٩٣٠ ٦٨١١١٥٧١ ١٨١–٤٥٧ ٢٠١٣٢

 إمجايل املنطقة
٩٥٨ ٢٠ ٣٢١ ٠٠٨١٤٣٩٩ ٣٢٥٠٢١٣١٦ ٢٠٠٩٢١
١٧٩ ٢٣ ٣٦٩ ٤٥١٣٨٩٩٠٣١ ٣٠٥٨٠ ٣٣٨٠٢٥ ٢٠١٠٦٣
٤٩٧ ٥١ ٩٦٤ ٢٣٢ ٠٠١٣٣١١١ ٧٧٥٠٣٨٣١٨٨ ٢٠١١٩٤
٩٧٣ ٢٧ ٣٢٠ ٣٧١٧١٢٠٧٣ ٠٤٩٠٧٤٣٠ ٢٠١٢٢٤
٤١٥ ١٣ ٣٧١ ٩٣٦١٠٥٥٧٢ ٠١٩١٥ ٩٢٦٠٢٨ ٢٠١٣٩

  أمريكا اجلنوبية

 األرجنتني
٤٤٢–٢٧١٥٨٩١٢–٢٠٠٩٥٠٤ –
١ ١٧––٢٣٧١٦٣–٢٠١٠٢١٤
١٦–١٨٢٩٦٢–٢٠١١٢٤٥ –
٢٦–١٣١٥٢٥٣–٢٠١٢٣١١ –
٠ ١٠٤١٦٥٣٠٢٠٢-٧٦٨٢ ٢٠١٣

  
 قوميات)ة التعدِّدامل-بوليفيا (دولة

٣٤٩ ٢٧٦ ٦٢–٠٠٨٢٢١ ١١––١٩٩ ٦٧(ب)٢٠٠٩
٥٩٠ ٥ ٦٢١ ٢٠١–٣٠٧١٧٦ ٨٧٩–٦٦٣ ٢٠١١٥١
٣٤٩ ٦ ٠٣٤ ٧٢–٨٧٣٦٨٠ ١٢٠٥ ٧–٧١١ ٢٠١٢٥٩
١٤٠ ٩٢٩ ٦٧–٨٣٩٥٧ ٢٤––٣١٥ ٢٠١٣٩٩

  
 الربازيل

١٨٥ ٩٤٧ ٧٩٧٣٠٤١ ٣٣٦١٧ ١–٥٢٠ ٢٠٠٩٨٤
٧٤٨ ٦ ٨٣٤ ١–٧١٤ ٣٨١٦ ٢٢––٢٠١٠٩٥٦
٤٩ ٧٤٧ ٤–٢١١٩٦ ١٢٨٧–٢٠١١٩٥٤
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٧٤٢ ٣ ٢٧١ ٢٨–٣٠٨ ٦٩٧٣ ٤٦٦٩١–٦٠٦ ٢٠١٢١
٦٩٨––٩٤٨ ٥٨٥–٤٩١ ٢٠١٣٢ –

 
 شيلي

١٨٥ ١––––––٢٠٠٩ –
٢٢٣ ٢–––––٦٠٠ ٢٠١٠١ –
٩٣––١٩–––٢٠١١ –
٥––––––٢٠١٢ –
٦١٠ ٦٣––١٤٤––٢٠١٣٢ –

 
 كولومبيا

٩١٤ ٢ ٤٤١ ٢٤٩–٨٤٩ ٩٢٦٣٨ ٠٣٤١٩١ ٥–٤١١ ٣٨١ ٢٠٠٩١
٠٦٠ ٦٦ ٢٤٧ ٦٣١–١٦٠ ٩١٤٤٤ ٤٥٥١٨٧ ٦–٢٢٤ ٢٠١٠٦٨٨
٠٤٤ ٤٢ ٨١٢ ٢٠١––٦٦٠ ٥٤١٩٦ ١–٨٨٣ ٢٠١١٤٦٣
٧٩٢ ٣٣ ٢٤٢ ١٦٣–٤١٩ ٢٩٠١ ٢٩٥٧٦ ٢٥–٢٤٧ ٢٠١٢٧٣٩
٧٦٥ ٥٧٨ ٠٦٠ ١–٤٠٦ ٦٨٦٣ ٢٨٦١٤٤ ٢–٠٦٣ ٢٠١٣٤٨٢

إكوادور
٣٧٨ ١–٣٥٦ ٩٨٤١٥ ٣––٢٨٥ ٢٠٠٩٢ –
٤٧٣ ١–٧٧٤ ٢٨٦١٠ ٢––٣٢٠ ٢٠١٠٤ –
٩٥٤ ٣–٤٠٠ ٩٣١٢–––٢٠١١ –
٧٧١––––––٢٠١٢ –
٦٢٥ ١–٤٢٠ ١٠٤١–––٢٠١٣ –

  
 باراغواي

١٦٠ ٥–––––٢٠٠٩٦٣٢ –
٦٥٠ ٢ ٢٢٩ ٥––٥٨٣٣–٥٠٠ ٢٠١١٤
٦ ٩٦٠--٠١٩٢--- ٢٠١٣  -

 
 بريو

٢٥٧ ٧٧––٦٠١ ٧٢––٥٨٠ ٢٠٠٩١٨ –
٣٦٧ ٣١––٨٠٧ ١٧٢––١٣٩ ٢٠١٠٣١ –
٩١٩ ١ ٥٠٥ ٢٨–٨٥٠٣١٠ ٤٥١٤٥–٤٥٦ ٢٠١١٣٢
١٠٠ ٧٧٧ ٢٩––٦٩٥ ٨٧––٠٢٤ ٢٠١٢٧٠
٦٧٥ ٨٧–٢٠٠١٥٧ ١٢٨٧٣– ٣١٣ ٢٠١٣٨٦ –

 البوليفارية)-(مجهوريةفنـزويال
٢٠٠ ١ ٢٨٤ ٣٠–١٤٠ ٧٨١١ ٢٥––٨٥٨ ٢٠١١١٥
٤٢٧ ٤٧٠ ٨٧––٦٠٥ ٢٨––٣٣١ ٢٠١٢٣٩
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 إمجايل املنطقة

٠٩٩ ٣ ٨١٠ ٢٤٧٤٣٣٦ ٨٩٧٥٤ ٦٤١٢٨٦ ٩٣٢٠٦ ٤٨٧ ٢٠٠٩١
٨٠٩ ٧٢ ١٦١ ٦٤٨٠٦٦٨ ٥٥١٦١ ٦٩٢٣٨٥ ٤٥٣٠٦ ٢٠١٠٧٢٦
٤٥٢ ٥٣ ٢٦١ ١٢٤٠٤٧٦ ٦٨٨٤ ٩٨٨٢٨٦ ٥٥٩٠١ ٢٠١١٥٦٩
٤١٠ ٤٤ ٥٩٦ ٤٦٠٠٣٨١ ٢١٢٥ ٠١٢٢٩٠ ٢٣٠٠٣٣ ٢٠١٢٩١٠
٢٨٩١ ٠٤٣٠٢٧٧ ٢٠١٣٩٥٢٦٧٢٠٥٧٧٢١٠٤٢٥١٥  ٩٠٥

 شرق وجنوب شرق آسيا
 

(ج)الصني

٠٩٩ ١٨ ٤٤٨ ٨٩–٢٩٨٨٧١ ١٤٧١٥١ ٢٥–٥٢٢ ٢٠٠٩٣١
٣٨٨ ٢١٩–٤٠٣ ٩١٨١ ٥٧٢١٤١ ١٦–٩٦٦ ٢٠١٠٣١ –
٠٢٤ ٢٣–٣٩١ ١٦٥١ ٩٨٠١٥٠ ١٧–٤٧٤ ٢٠١١٢١ –
٩٠٠ ١٣ ٤٧٩ ١٨–٢١٧ ٨٢٥١ ٧٧٠١٦٦ ١٥–٩٥٣ ٢٠١٢٣١
٠٢٦ ٢٢١ ٠٤٣ ٢٩٧ ٩٠٦٢١ ٨١٦١ ٦٢٧ ٢٠٤١ ٣٠٢١٢ ٨٧٠٤٩٠ ٢٠١٣٣٥١

  
 منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة      

٥٧٠–––٢٠١٠––– –
         

 إندونيسيا
٣ ١––١٠––٢٠١١٢
٥––٦––٢٠١٢٢ –
٢٠١٣١–––––– –

         
 ماليزيا

٧٢٥ ٥––١٢٠––٢٠١٠١٣٠
٩٥٠ –––٤٥٨٠٠–٢٠١١٨٠٠
١٥٠ ١٠٠––٣٠٠––٢٠١٢٤٦٠
٢٥ –––٩٢١٩–٢٠١٣٨٥

         
 ميامنار

٣٧٨ ٧٠٧٢ ١–٢٢٧ ٢٠٠٩٨––– –
٠٠٠ ٢–––––٢٠٢ ٢٠١٠١ –
٩٢٤––٦٠٠١٤٥––٢٠١٣ –

  
 الفلبني

٣ –––٧٣٩–٢٠٠٩١٣٢
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٣٠٠ –––١٠٥––٢٠١٠٥٥
٣١٣ ٣١ ١––١١°–٢٠١١٢١
٩٤١ ١٧ ٠٨٠ ٣–٦٤٦٢٥ ٥١–٤٣٦ ٢٠١٢٦
١٠––––––٢٠١٣ –

  
تايلند

١ ١٦٣––°––٢٠١١١
٤٥٠ ––––––٢٠١٢٣٠٠
٤٥٠–––٢٠١٣––– –

 
 إمجايل املنطقة

١٠٢ ١٨ ٤٤٨ ٧١٥٨٧١٠٨٩ ٨٦١١٥٣ ٨٨١٠٢٦ ٢٠٠٩٣٩
٠٢٥ ١ ٣٩٣ ٤٠٣٠٢٢١ ٧١٣١ ٥٧٢١٤٢ ٣٥٣٠١٦ ٢٠١٠٣٣
٢٦٧ ٣٢ ١٨٩ ٣٩١٠٢٣ ٩٨٦١ ٠٢٥١٥٠ ٢٩٨٠١٨ ٢٠١١٢٢
٤٤١ ٣٢ ٦٦٤ ٢٤٢٠٢١ ٧٧٧١ ٧٧٥١٦٨ ١٥١٠١٥ ٢٠١٢٣٩
٠٥١ ٢٢١ ٩٧٧ ٢٩٧ ٩٠٦٢١ ٦٣٠١ ٦٢٨ ٨١٣١ ٣٠٢١٢ ٩٥٦٤٩٠ ٢٠١٣٣٥١

 جنوب آسيا
 

بنغالديش
٧ ––٦٢٤ ١٧––––٢٠٠٩
٦ ––٧٦٧ ٢٢–––٢٠١٠١٢٠

         
 ملديف

٣––––٢٠٠٩–– –
(د)٧ ٣٣١––––––٢٠١٠

 –
٥––١٤–––٢٠١١ –

 إمجايل املنطقة
٧ ٦٢٧٠٠ ٢٠٠٩٠٠٠٠١٧
٦ ٣٣١ ٧٦٧٠٧ ٢٠١٠١٢٠٠٠٠٢٢
٠ ٢٠١١٠٠٠١٤٠٠٥
٠ ٢٠١٢٠٠٠٠٠٠٠
٠ ٢٠١٣٠٠٠٠٠٠٠

 غرب آسيا
 

 أفغانستان
١٥٠ ٦–––٢٠٠٩––– –
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٢٨٦ ٥–––٢٠١٠––– –
١٢٠–––٢٠١١––– –
٧٦٤ ٣––––––٢٠١٢ –
٧٠٥ ٤––٢٠١٣١٧٤––– –

  
 أرمينيا

٢٠٠٩°––°––° –
٢٠١١°––°––° –
٢٠١٢–––°––– –
٢٠١٣ --°°--- -

  
 كازاخستان

٥٣٠ ١––١٥٦––٢٠٠٩٧١ –
٧٩٤ ٥١––٢٠١٠٢٤٥––– –
٦٩٨––٧٠٧ ١٠––٢٠١١٧٨ –
٩١٣––٦٠٠ ١––٢٠١٢١ –

         
 قريغيزستان

٩٤––––––٢٠١٠ –
٧٠٣ ٣––٩٨–––٢٠١٢ –
٣٨٦ ٤––––––٢٠١٣ –

         
 لبنان

٣–٢٠٠٩٢–––– –
٢٠١٠––°°––– –
٢٠١١––°–––– –
٣٥٨ ٢–٢٠١٢١٣–––– –

         
 باكستان

٢٢٠ ٨–––٢٠٠٩––– –
١١٠ ٧–––٢٠١٠––– –
٣٢٦––––––٢٠١٢ –
٣٢٦––٩٢٥–––٢٠١٣ –

  
 قطر

٤٤٣ ٨١٤--٣٦٣٤٠٧--٥٦٥ ٢٠١٣  ٥٩٧
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طاجيكستان

٨٠٣ ٦––––––٢٠١١ –
١–١٤––––٢٠١٢ –

  
 تركيا

٢٠١١٣–––––° –
         

 أوزبكستان
٣٠٠––––––٢٠٠٩ –
٥٤٠ ٢––٤٠––٢٠١١٢٧٤ –

  
 إمجايل املنطقة

٠ ٨٣٠ ٥٢٦٠٠١ ٢٠٠٩٧٣٠٣١٤
٠ ١٩٠٠٠٩٤ ٢٠١٠٢٤٥٠٠٦٤
٠ ٠٤١ ٨٦٧٠٠١٠ ٢٠١١٣٥٥٠٠١٠
٠ ٧٠٧ ٦٩٨١٤٠٨ ٣٥٨١ ٢٠١٢١٤٠٢
٤٤٨ ٢٠١٣٧٣٩٠٠٩٩٣٤١٢٠٠٥٢٦  ٥٩٧

 أوروبا
 

 الدول غري األعضاء يف االحتاد األورويب
بيالروس

١ ٥–٣١١–٢٠٠٩١٧
٢٢–––٢٠١٠–– –
٧٥١ ١٠––––––٢٠١٣ –

  
البوسنة واهلرسك

٥٥٠––––––٢٠١٠ –
  

االحتاد الروسي
٢٣٩ ٢٤٧––٠٨٨ ١٠٩١–٢٥٢ ٢٠٠٩١
١١٨ ٥٤––٧٨٤٦–٢٠١٠٥٥٥
٦٦––٤٨–––٢٠١١ –
٤٣٣ ٩١––٢٦–––٢٠١٢ –
١٥––٥–––٢٠١٣ –
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صربيا

٢٠ –––––––٢٠١٢
  

أوكرانيا
٢٢٧ ٥ ٧٠٠ ٤–١١٣٩٦٦ ٢––٢٠٠٩٥٧٤
٢٣٥ ٢٦ ٤١٠ ١١٢–٢٢١١٣١ ١١١°–٧٢٦ ٢٠١٠٢٠
٢٤٥ ٤ ٧٥٥ ٢٨١–٧٠٦ ٦٠٨١ ٥٥٥٢٤–٨٢١ ٢٠١١١
٠٨٩ ٢٠ ٣٠٢ ٣–٢١١٧٢٠ ٢١٦٢ ٩–٣٢٤ ٢٠١٢١٠
٦٠٢ ٦٣١––٠٥٣ ٣––١٦٣ ٢٠١٣١

  
 الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

 النمسا
٣ –––١–––٢٠٠٩
١٦ –––١–––٢٠١٠
٢––°١–°٢٠١١ –
١ ––١٨––––٢٠١٢
٦ –––٩°–٢٠١٣٣

  
  بلجيكا

٥٠––١٦٥ ٢٠٠٩١––– –
١٠٠––٠١٦ ١–––٢٠١٠ –
٧٣٣ ٣––٨٣٩––٢٠١١٦٠٢ –
٣٠––٧٣٥––٢٠١٢٥٢ –

 
بلغاريا

٨–––٢٠١٠––– –
٢٠––٣٣٤––٢٠١١ –
١٠––٢٢–٢٠١٢٥ –
١٢ ٢––٩–––٢٠١٣

  
التشيكيةاجلمهورية

١٧ –––––––٢٠٠٩
 

إستونيا
٧–––٢–°٢٠٠٩ –
٨ ٧––°––٢٠١٠٨
١٠ ٣––––––٢٠١١
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٢٧–––٥––٢٠١٢ –
١––١–––٢٠١٣ –

 
فنلندا

١ ١––٢٣––٢٠١١٦
٣––––––٢٠١٢ –

  
 فرنسا

٦٥٦ ٤ –––––––٢٠٠٩
١ ١–٠١٩ ٣–١––٢٠١٢

 
 أملانيا

٣٢٢ ١٢٨––٧٦٤–٢٠٠٩١٠
١٩ ١٢––٢٢٥–٢٠١٠٣١
٩ ٨–٥٧٧٦٣–٢٠١١١٧
١٦٤ ١ ٧١––٩٧٧١٧–٢٠١٢٩٤
٢٠ ٤٨–١٥١°–٢٠١٣١٢

 
هنغاريا

١–––––°٢٠٠٩ –
٢٠ ١–––٢–٢٠١٠١٥
٦ ٤––٧١١–٢٠١١٣٧
٧١١–٢٠١٢٣٥––– –
٢–٢٠١٣٧٥–––° –

 
التفيا

١٢––٢٤°–٢٠١٢٨١ –
  

 ليتوانيا
٢٠٠٩٧–––––– –

  
 هولندا

١٨٢––٥٧٠١–٢٠٠٩٧٢٠ –
٩٤٢ ٥٢٢–١٧٨٣٧٥ ٦––٤٣٤ ٢٠١٠١
٤٠٤ ١٢––٤٢٩ ٨––٤٨٥ ٢٠١١٦ –
٠٢٠ ٢––٥٦٧ ٤––٢٤٥ ٢٠١٢١ –
١ ١٦٥ ٨––٩٨٨ ١٩–––٢٠١٣
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 بولندا

٦١––––––٢٠١٠ –
١٠٣ ٥٨––٤٤٥–٢٠١١٥٨
١٥ ١٤٨––٥٧٥ ٣––٢٠١٢٢٨٥
٤٣٦ ١––٤٠–––٢٠١٣ –

  
  الربتغال

٢٠١٢°–––––– –
١––٢––٢٠١٣٣ –

  
 رومانيا

٢٠١٢٣–––––– –
 

 سلوفاكيا
٣٦ ١––١٣––٢٠٠٩١
٣٢ –––٤–––٢٠١٠
٢٨ –––١٣––٢٠١١٣
٢٠ –––٢––٢٠١٢١
٦ –––٨–––٢٠١٣

  
  إسبانيا

٤٢ ٩٣–٧٤٢٠٧٢٥٦–٧٠٥ ٢٠٠٩٣
٤ ٣٥–٦٦٥٥٤٣–٢٠١٠٤٤٢
١–١١°–٢٠١١١ °
٣٣ ٢٨٧٩٩٠١٢٣٥٠٣٠–٢٠١٢٤٢٥
٩٨٧ ٥١١ ١١ ٩٧٩ ٠٨٦ ١–١٩٧ ٢٩٧٤٩٠٢–١٩٠ ٢٠١٣١

  
        يدالسو

٢٠١١–°––––– –
 

 اململكة املتحدة
١–––٢٠١٠––– –
٣٨٥–٢١––٢٠١٢–– –
٢٠––––––٢٠١٣ –

 
        إمجايل املنطقة

٥٤٣ ١٠ ٣٦٤ ٢٢٣٠٥ ٢٣٨١ ٤٥١٠٢٠٠٤ ٢٠٠٩٧
٣٩٤ ٢٧ ٧٥٢ ٣٥٧٥٥١٠١١٣ ٢١١٠٧٧١١٩ ٢٠١٠٢٣
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٤٠٢ ٤ ٠٥٥ ٧٧٠٠٢٩٨ ١٢٨١ ٠٣٠٠٥٧٥٣٤ ٢٠١١٩
٣٤٣ ٢١ ٠٨٧ ٢٦٥٥٠٩٧ ٨٦٠٤ ٦٣٦١٢ ٥٥٠٠٩ ٢٠١٢١٢
٦٣٤ ٥١٢ ١١ ٠٤٩ ١٠٨ ١٩٨٠١ ٦٢٠٢ ٤٤٦٠٢٩٩٢٣ ٢٠١٣٢

 أوقيانوسيا
        

        أستراليا
٤٣––٤٠––٠٢٧ ٢٠٠٩٢ –
٢٥ ٢٧٨–°٣٠٢١٤–٢٠١٠٥٤
١٤ ٩––١٨٨–٢٠١١٥١
٨٣ ٦٢–١١٢١٦––٢٠١٢١٣٠

         
  نيوزيلندا

٣٢١ ٨٣––٣٢٣٢–٢٠٠٩١٧٢
٤٣٤ ١ ٢٤٤–٦٧٥٢١٣٤–٢٠١٠٢٠٠
٤٧٦ ٢٨–٣٠٨٢٦––٢٠١١٢٠٣
٦٨٢ ١٠––١٣٧––٢٠١٢٩٣
٨٣٥ ٧٤–٢٦٣١٣––٢٠١٣١٠٨

         
        ةإمجايل املنطق

٣٢١ ١٩٩٠٣٢٧٢٠٠١٢٦ ٢٠٠٩٢
٤٥٩ ١ ٢٠١٠٢٥٤٠٣٦٩٦٦١٣٤٠٥٢٢
٤٩٠ ٢٠١١٢٥٤٠١٣٩٦٢٦٠٣٧
٧٦٥ ٢٠١٢٢٢٣٠٠٢٤٩١٦٠٧٢
٨٣٥ ٢٠١٣١٠٨٠٠٢٦٣١٣٠٧٤

         
        اجملموع العاملي

٣٧٩ ٥٣ ١٧٢ ٢٠٣٤٣٥٠٥ ٦٦٤٧٤ ٩٢٠٤٨٦ ٠٦٠٠٣٣ ٦٢٦ ٢٠٠٩١
٨٧٣ ١٢٥ ٦٢٢ ٠٤٢ ٨٩٤٩٠١ ٢٢٦٨٦ ٦٨٣٧٩٣ ٩٧٣٠٤٨ ٢٠١٠٨٤٦
٣٠٧ ١٤٢ ٧٨٧ ٠٤٠ ٣٤٣١٢٢ ٧٨٥٧ ٩٧٠٦٧٩ ٦٦٦٠٢٠ ٢٠١١٦٩٦
٩٣٢ ١٢٦ ٤٤٧ ٠٦٩٢٥٧٥١٢ ١٦٥١١ ٨٥٤٥٠٤ ٢١٦٠٦٠ ٢٠١٢٩٨٦
١٤٦٤ ٣٠٢٧٠٨٤٣٥٤٥٣٣٢٢٢٦٤٩٥٩٢٧٤ ٢٠١٣١٢٧٠٣٨١٤٩٠  ١١ ٤٣٦٧٤٩   

  مل ُيحدَّد املقدار الدقيق للمضبوطات.  (أ)  
  .Bolivia: Evaluation of Progress in Drug Control, 2007-2009 (Washington, D.C., 2010)  ات، التابعة ملنظمة الدول األمريكية،خدِّرجلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي امل  (ب)  
  صني البيانات اخلاصة مبنطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة ومنطقة ماكاو الصينية اإلدارية اخلاصة.لألغراض اإلحصائية، مل ُتدَرج يف بيانات ال  (ج)  
  ج األفيون.ات، وصنع العقاقري االصطناعية، وإنتاج األفيون، وزراعة خشخاش األفيون ألغراض غري إنتاخدِّرمبلَّغ عنها يف االستمارة باء: التقديرات السنوية لالحتياجات من امل  (د)  



  
  المرفقات
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    املرفق التاسع

تقدمي املعلومات من جانب احلكومات بشأن التجارة واالستعماالت     
ة يف اجلدولني األول دَرجواالحتياجات املشروعة فيما يتعلق باملواد امل

      ٢٠١٣- ٢٠٠٩عن السنوات  ١٩٨٨والثاين التفاقية سنة 
مـات عـن التجـارة واالسـتعماالت     معلوأدنـاه  قدَّمت حكومات الدول واألقاليم املبيَّنة   

ة يف اجلـــدولني األول والثـــاين التفاقيـــة دَرجـــواالحتياجـــات املشـــروعة فيمـــا يتعلـــق بـــاملواد امل 
 ١٩٨٨ات واملـؤثِّرات العقليــة لســنة  خــدِّرغــري املشـروع يف امل  تِّجــاراملتحــدة ملكافحـة اال  األمـم 

ذه املعلومـات وفقـاً   . وقـد طُلبـت هـ   ٢٠١٣-٢٠٠٩وذلك على االستمارة دال عن السـنوات  
ــه  ٢٤املــؤرَّخ  ١٩٩٥/٢٠لقــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   . وميكــن ١٩٩٥متوز/يولي

 .ية البياناتتوفري التفاصيل على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة سرِّ

  ترد أمساء األقاليم التابعة واملناطق اإلدارية اخلاصة حبروف مائلة.  ملحوظتان:
  أنَّ املعلومات ذات الصلة قُدِّمت يف االستمارة دال.تعين  Xالعالمة     

  
 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١ 

 التجارة البلد أو اإلقليم

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االتاالستعم
و/أو 

االحتياجات
 XXXXXX XX X X االحتاد الروسي

 XX  XX XX X Xإثيوبيا
 XXXXXX XX X Xأذربيجان
 XXXXXX XX X Xاألرجنتني
 XXXXXX XX X Xاألردن
 XXXXXX XX X Xأرمينيا
              أروبا
     XXXXXX XXإريتريا
(أ)إسبانيا

XXXXXX XX X X 
 XXXXXX XX X Xأستراليا
(أ)إستونيا

XXXXXX XX   X 
 XXXXXX XX X Xإسرائيل

 XX     XX X Xأفغانستان
 XXXXXX XX X Xإكوادور
 XXXXXX XX X Xألبانيا
(أ)أملانيا

XXXXXX XX X X 
 XXXXXX XX X X ت العربية املتحدةاإلمارا

               أنتيغوا وبربودا
 XX X X       أندورا

 XXXX XX X X  إندونيسيا
              أنغوال
              أنغيال
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١ 

 التجارة البلد أو اإلقليم

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االتاالستعم
و/أو 

االحتياجات
 X XXXX XX X Xأوروغواي
 XXXXXX XX X Xأوزبكستان

 XXXXXX XX X Xداأوغن
     XXXXXX XXأوكرانيا

 XXXX      X X اإلسالمية)- إيران (مجهورية
(أ)آيرلندا

XXXXXX XX X X 
 XXXXXX XX X Xآيسلندا
(أ)إيطاليا

XXXXXX XX X X 
               بابوا غينيا اجلديدة

        XXX XXباراغواي
 XXXXXX XX X Xباكستان

              باالو
           XX البحرين
 XXXX   XX X Xالربازيل
 X X          بربادوس
(أ)الربتغال

XXX X  X  X X 
              برمودا

 XXXXXX XX X X بروين دار السالم
(أ)كابلجي

XXXXXX XX X X 
(أ)بلغاريا

XXXXX  XX X X 
 X         X Xبليز

 XXXXXX XX X Xبنغالديش
 XXXXXX XX X Xبنما
     XXXXXX XXبنن

     XXXX XX  بوتان
               بوتسوانا

        XX    بوركينا فاسو
              بوروندي

 XX  XX XX X X البوسنة واهلرسك
(أ)بولندا

XXXXXX XX X X 
 XXXXXX XX X X ة القوميات)تعدِّدامل-بوليفيا (دولة

 XXXXXX XX X Xبريو
 XXXXXX XX X Xبيالروس
 XXXXXX XX X Xتايلند

 XX X X       تركمانستان
 XXXXXX XX X Xتركيا

               تريستان دا كوهنا
 XXXXXX XX X X ترينيداد وتوباغو
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١ 

 التجارة البلد أو اإلقليم

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االتاالستعم
و/أو 

االحتياجات
               تشاد
     XX       توغو
        XX    توفالو
 XXXXXX XX X Xتونس
              تونغا
              ليشيت-تيمور

 XXXX      X Xجامايكا
 XXXXXX XX X Xاجلبل األسود
              جبل طارق

 XXXXXX XX X Xاجلزائر
              جزر البهاما
               جزر القمر

               جزر تركس وكايكوس
              سليمانجزر

 XXXXXX XX X X جزر فوكالند (مالفيناس)
               جزر فريجن الربيطانية

              جزر كاميان
        XX    جزر كوك

               جزر كوكوس (كيلينغ)
              جزر مارشال
               س وفوتوناجزر والي

               جزيرة أسينشني
   XX    X     جزيرة كريسماس
               جزيرة نورفولك

               مجهورية أفريقيا الوسطى
 XXXXXX XX X X اجلمهورية التشيكية

 XXXXXX XX X X مجهورية تنـزانيا املتحدة
 XXXX      X X اجلمهورية الدومينيكية

 XXXX   XX X X اجلمهورية العربية السورية
   XXX XX XX X مجهورية الكونغو الدميقراطية

 XXXXXX XX X X مجهورية كوريا
 XX X X  X   Xمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 XXXXXX XX X X قراطية الشعبيةمجهورية الو الدمي
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 سابقاً
  XX          

 XXXXXX XX X X مجهورية مولدوفا
 XX        X Xجنوب أفريقيا

               (د)جنوب السودان
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١ 

 التجارة البلد أو اإلقليم

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االتاالستعم
و/أو 

االحتياجات
 XXXXXX XX X Xجورجيا
               جيبويت
(أ)الدامنرك

X X X  XX X   
              دومينيكا
              رواندا
(أ)رومانيا

XXXXXX XX X X 
              زامبيا

 XXXX X    X Xزمبابوي
     XX       ساموا

               سان تومي وبرينسييب
              ينوسان مار

 XX X X        سانت فنسنت وجزر غرينادين
               سانت كيتيس ونيفيس

 XX X X       سانت لوسيا
        XX  XXسانت هيلينا
 XXX XX XX X Xسري النكا
 XXXXXX XX X Xالسلفادور
(أ)سلوفاكيا

XXXXXX XX X X 
(أ)سلوفينيا

XXXXXX XX X X 
 XXXXXX XX X Xسنغافورة
 XXX       X Xالسنغال
              سوازيلند
              السودان
              سورينام
(أ)السويد

XXXXXX XX X X 
 XXXXXX XX X Xسويسرا

              اليونسري
     XX XX    سيشيل

               (ب)سينت مارتني
 XXXXXX XX X Xشيلي
 XXXXXX XX X Xصربيا

              الصومال
 XXXXXX XX X Xالصني

منطقة ماكاو الصينية اإلدارية 
 اخلاصة

XXXX   XX X X 

منطقة هونغ كونغ الصينية 
 اإلدارية اخلاصة

XXXX   XX X X 

 XXXXXX XX X Xطاجيكستان
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١ 

 التجارة البلد أو اإلقليم

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االتاالستعم
و/أو 

االحتياجات
        XXXXXXالعراق
             Xُعمان
              غابون
 X X          غامبيا
 XXXXXX XX X Xغانا

              غرينادا
 XXXX   XX X Xغواتيماال

          XX Xغيانا
              غينيا

               غينيا االستوائية
              بيساو-غينيا

        XX    فانواتو
(أ)فرنسا

XXXXXX XX X X 
      بولينيزيا الفرنسية

 XXXXXX XX X Xالفلبني
 XXXXXX XX X X البوليفارية)- فنـزويال (مجهورية

(أ)فنلندا
XXXXXX XX X X 

        XX    فيجي
 XXXXXX XX X Xفييت نام
(أ)قربص

XXXXXX XX X X 
 XX    X X    قطر

 XXXXXX XX X Xقريغيزستان
              كابو فريدي
 XXXXXX    X Xكازاخستان

               كاليدونيا اجلديدة
     X  XX    الكامريون

               الكرسي الرسويل
(أ)كرواتيا

X X X  XX X X 
      XXXX   Xكمبوديا
 XXXXXX XX X Xكندا
        XXXXXXكوبا

 XXXXXX XX X Xكوت ديفوار
(ب)كوراساو

  XXXX XX X X 
 XXXXXX XX X Xكوستاريكا
 XXXXXX XX X Xكولومبيا
               الكونغو
 XX X X       الكويت
              كرييباس
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١ 

 التجارة البلد أو اإلقليم

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االتاالستعم
و/أو 

االحتياجات
          XXXXكينيا
(أ)تفياال

XXXXXX XX X X 
 XXXXXX XX X Xلبنان

(أ)لكسمربغ
XXX           

         X    ليربيا
              ليبيا

(أ)ليتوانيا
XXXXXX  X X X 

(ج)ليختنشتاين
              

              ليسوتو
(أ)مالطة

XXXXXX  X X X 
 X X          مايل

 XXXXXX XX X Xماليزيا
 XXXX      X Xمدغشقر

 XXXXXX XX X Xمصر
 XXXXXX XX X Xاملغرب

 XXXXXX XX X Xاملكسيك
              مالوي
 XXXX XX X X  ملديف

 XXX X  X  X X ةاململكة العربية السعودي
   XXXXXX XX (أ)اململكة املتحدة

   X XXX  XX Xمنغوليا
              موريتانيا

     XXXX XX  موريشيوس
          XX  موزامبيق
              موناكو

 X   XX X X   مونتسريات
 XXXXXX XX X Xميامنار

 X X           املوحَّدة)- ميكرونيزيا (واليات
              ناميبيا
              ناورو
     XXXX   XXالنرويج
(أ)النمسا

XXXXXX XX X X 
 X X          نيبال
              النيجر
 XX XX X X    نيجرييا

 XXXXXX XX X Xنيكاراغوا
 XXXXXX XX X Xنيوزيلندا
              نيوي
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١ 

 التجارة البلد أو اإلقليم

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االستعماالت
و/أو 

 التجارةاالحتياجات

االتاالستعم
و/أو 

االحتياجات
 XXXXXX    X Xهاييت
 XXXXXX XX X Xاهلند

 XX XX X X    هندوراس
(أ)هنغاريا

XXXXXX XX X X 
(أ)هولندا

XXXXXX XX X X 
 XXXXXX XX X X دة األمريكيةالواليات املتح

 XXXXXX XX X Xاليابان
     X X XX XXاليمن
(أ)اليونان

XXXXXX XX X X 

  العدد اإلمجايل للحكومات 
 ١٢٣ ١٢٥ ١٢٠ ١٢٠ ١١٤ ١٢٠ ١١٥ ١٢٣ ١١٨ ١٢٤ االستمارة دال قدَّمتاليت 

  العدد اإلمجايل للحكومات 
 ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٢ ٢١٢ دمي معلوماتاليت طُلب منها تق

  
  دولة عضو يف االحتاد األورويب.  (أ)   
  ، فنشأ منها نتيجة لذلك كيانان جديدان مها كوراساو ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٠جزر األنتيل اهلولندية يف دولة  متَّ حلُّ  (ب)  

 .نت مارتنيوس

  تمارة دال بيانات التجارة املشروعة اخلاصة بليختنشتاين.ُتدرج حكومة سويسرا على االس  (ج)  
    ، قبول عضوية جنوب السودان يف األمم املتحدة. ٢٠١١متوز/يوليه  ١٤، املؤرَّخ ٦٥/٣٠٨قرَّرت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها   (د)  
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    املرفق العاشر

  احلكومات اليت طلبت إرسال إشعارات سابقة للتصدير     
      ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٢(أ) من املادة  ١٠ عمالً بالفقرة

ُتذكَّر مجيُع حكومات البلدان واألقاليم املصدِّرة بأنَّ عليها التزاماً بتوجيه إشعارات   -١
(أ) من املادة  ١٠ات عمالً بالفقرة شعاراإلسابقة للتصدير إىل احلكومات اليت طلبت تلك 

ات واملؤثِّرات العقلية خدِّرغري املشروع يف امل ارتِّجمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال ١٢
  ، اليت تنصُّ على أنه:١٩٨٨لسنة 

بناًء على طلب ُيقدَّم إىل األمني العام من الطرف الذي يهمُّه األمر، يتعيَّن على كل "...   
ة يف اجلدول األول أن يكفل قيام سلطاته املختصة، مدَرجطرف سُتصدَّر من إقليمه مادة 

  دير، بتزويد السلطات املختصة يف البلد املستورد باملعلومات التالية:قبل التص
اسم وعنوان املصدِّر واملستورد، وكذلك اسم وعنوان املرسل إليه   ‘١‘"    

  إن تيسَّرت معرفتهما؛
  تسمية املادة حسب ما هو وارد يف اجلدول األول؛  ‘٢‘"    
  كمية املادة اليت ستصدَّر؛  ‘٣‘"    
  ل املتوقعة والتاريخ املتوقع لإلرسال؛نقطة الدخو  ‘٤‘"    
  أية معلومات أخرى تتفق عليها األطراف."  ‘٥‘"    

والبلدان اليت طلبت حكوماهتا إشعارات سابقة للتصدير عمالً باألحكام السابقة   -٢
ة يف اجلدول الوارد أدناه حسب الترتيب األجبدي، متبوعة باسم املادة (أو املواد) مدَرجالذكر 

عليها تلك األحكام وتاريخ التبليغ بالطلب الذي أحاله األمني العام إىل  اليت تنطبق
  احلكومات.

ولعلَّ احلكومات تودُّ أن تالحظ أنه ميكنها أن تطلب أيضاً إرسال إشعار سابق   -٣
  .١٩٨٨ة يف اجلدول الثاين التفاقية سنة دَرجللتصدير فيما يتعلق جبميع املواد امل

  
 

 احلكومة املبلِّغة
 شعاراإلاد اليت ينطبق عليها شرطاملو

 السابق للتصدير
  تاريخ التبليغ املوجَّه من األمني العام 

 إىل احلكومات

أهنيدريد اخلل، اإليفيدرين، اإليرغومترين، اإليرغوتامني،  (أ)االحتاد الروسي
بروبانون، -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٤ ،٣

- ٢-فينيل-١نيل اخلل، يالنورإيفيدرين، محض ف
  وبانون، برمنغنات البوتاسيوم، السودوإيفيدرين، بر

 ة يف اجلدول الثايندَرجمجيع املواد امل

 ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٢١

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٧ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)إثيوبيا

 ٢٠١١ون الثاين/يناير كان ٢١ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)أذربيجان

 ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩ ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل األرجنتني
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 احلكومة املبلِّغة

 شعاراإلاد اليت ينطبق عليها شرطاملو
 السابق للتصدير

  تاريخ التبليغ املوجَّه من األمني العام 
 إىل احلكومات

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٥ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)األردن

 ٢٠١٣ وليهمتوز/ي ٤ (ب)،(ج)ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)أرمينيا

 )د(٢٠٠٠أيار/مايو  ١٩ ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل إسبانيا

 ٢٠١٠ شباط/فرباير ١٢ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)أستراليا

 ٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل إستونيا

 ٢٠١٠متوز/يوليه  ١٣ يف اجلدولني األول والثاينة دَرجمجيع املواد امل (أ)أفغانستان

 ١٩٩٦ آب/أغسطس ١ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)إكوادور

 )د(٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل  أملانيا

 ١٩٩٥ أيلول/سبتمرب ٢٦ والثاين )ب(ة يف اجلدولني األولدَرجمجيع املواد امل (أ)اإلمارات العربية املتحدة

 ٢٠٠٠ أيار/مايو ٥ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)أنتيغوا وبربودا

، محض أسيتيل األنترانيل محض‐نأهنيدريد اخلل،  (أ)إندونيسيا
، اإليفيدرين، اإليرغومترين، اإليرغوتامني، األنترانيل

-٢-نيلي فيميثيلني ديوكس-٣،٤اإليسوسافرول، 
بروبانون، -٢-فينيل- ١، بروبانون، محض فينيل اخلل

 البيبريونال، السودوإيفيدرين، السافرول

 ٢٠٠٠ شباط/فرباير ١٨

 )د(٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل آيرلندا

 )د(٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل إيطاليا

 ٢٠١٤أيار/مايو  ٦ (ب)،(ج)ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل  أ)(أوغندا

 ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٣ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)باراغواي

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)باكستان
  ٢٠١٣آذار/مارس   ٦و

  ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ١٥ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)الربازيل
  ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٥و

  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٤ (ب)،(ج)ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)بربادوس
 )د(٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل الربتغال

 ٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل بلجيكا

 )د(٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل بلغاريا

اإليفيدرين، اإليرغومترين، اإليرغوتامني، النورإيفيدرين،  بنما
 السودوإيفيدرين  

 ٢٠١٣آب/أغسطس  ١٤

 ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٤  ة يف اجلدولني األول والثايندَرجيع املواد املمج (أ)بنن

 )د(٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل بولندا

ة تعدِّدامل-بوليفيا (دولة
 (أ)القوميات)

أهنيدريد اخلل، األسيتون، إيتر اإليثيل، محض 
 ربيتيكاهليدروكلوريك، برمنغنات البوتاسيوم، محض الك

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢
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أهنيدريد اخلل، األسيتون، اإليفيدرين، اإليرغومترين،  (أ)بريو
اإليرغوتامني، إيتر اإليثيل، محض اهليدروكلوريك، 

محض الليسرجيك، ميثيل ايثيل كيتون، النورإيفيدرين، 
برمنغنات البوتاسيوم، السودوإيفيدرين، محض 

 الكربيتيك، التولوين

 ١٩٩٩يلول/سبتمرب أ ٢٧

أهنيدريد اخلل، اإليفيدرين، برمنغنات البوتاسيوم،  )هـ(بيالروس
 السودوإيفيدرين

 ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ١٢

ة يف اجلدول األول (فيما عدا دَرجمجيع املواد امل (أ)تايلند
 (د)األنترانيلومحض  )برمنغنات البوتاسيوم

 ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٨

 ١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجيع املواد املمج  (أ)تركيا

 ٢٠١٣آب/أغسطس  ١٥ )ج)،(ب(ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)ترينيداد وتوباغو

 ٢٠١٣آب/أغسطس  ٦ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)توغو

 ٢٠١٣متوز/يوليه  ٤ (ب)،(ج)ة يف اجلدولني األول والثايندَرجاد املمجيع املو (أ)تونغا

 ٢٠١٣متوز/يوليه  ٤ (ب)،(ج)ة يف اجلدول األولدَرجمجيع املواد امل جامايكا

 ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٠ ة يف اجلدولني األول والثايندَرجمجيع املواد امل (أ)اجلزائر

 )د(٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ ة يف اجلدول األولَرجدمجيع املواد امل اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٠ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)مجهورية تنـزانيا املتحدة

 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ١١  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)اجلمهورية الدومينيكية

  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٤  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين  (أ)ة السوريةاجلمهورية العربي
 ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٣ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول واألسيتون (أ)مجهورية كوريا

 ١٩٩٨ألول/ديسمرب كانون ا ٢٩  (ب)،(ج)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)مجهورية مولدوفا
 ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٨و

 ١٩٩٩آب/أغسطس  ١١ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول ومحض األنترانيل (أ)جنوب أفريقيا

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول الدامنرك

 (د)٢٠٠٠ /مايوأيار ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  جزر فاورو  
 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  غرينالند  

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول رومانيا

 ٢٠١٣متوز/يوليه  ٤  (ب)،(ج)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين  (أ)زمبابوي

 ٢٠١٣متوز/يوليه  ١٦  (ب)،(ج)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين دينسانت فنسنت وجزر غرينا

 ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول سري النكا

 ٢٠١٠متوز/يوليه  ٢٩  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)السلفادور

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ ملدَرجة يف اجلدول األولمجيع املواد ا سلوفاكيا

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول سلوفينيا
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 ٢٠٠٠ أيار/مايو ٥ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  سنغافورة

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول السويد

 ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٥ املواد املدَرجة يف اجلدول األولمجيع  سويسرا

 ٢٠١٣متوز/يوليه  ٥  (ب)،(ج)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)سرياليون

 ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ١٩  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)شيلي

 ٢٠٠٠توبر تشرين األول/أك ٢٠ أهنيدريد اخلل  الصني

منطقة ماكاو الصينية اإلدارية   
 (أ)اخلاصة

 ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٢٨  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين

منطقة هونغ كونغ الصينية   
 (أ)اإلدارية اخلاصة

 ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٢٨  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين

 ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٧  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين )(أطاجيكستان

 ٢٠١٣متوز/يوليه  ٣١  (ب)،(ج)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)العراق

 ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٦  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)ُعمان

 ٢٠١٠شباط/فرباير  ٢٦  جة يف اجلدولني األول والثاينمجيع املواد املدَر (أ)غانا

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول فرنسا

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  بولينيزيا الفرنسية  

 (د)٢٠٠٠ ر/مايوأيا ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  جزر واليس وفوتونا  

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  ريونيون  

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  سان بيري وميكيلون  

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  غيانا الفرنسية  

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  كاليدونيا اجلديدة  

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  ماريتينيك  

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  ميوت  

 ١٩٩٩يسان/أبريل ن ١٦  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)الفلبني

 ٢٠٠٠آذار/مارس  ٢٧  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين  (أ)البوليفارية)- فنـزويال (مجهورية

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  فنلندا

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول قربص

 ٢٠١٣متوز/يوليه  ١٦  (ب)،(ج)يع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاينمج (أ)قطر

 ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١  (ب)،(ج)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين  (أ)قريغيزستان

 ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٥  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)كازاخستان

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ يع املواد املدَرجة يف اجلدول األولمج  كرواتيا

 ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣١  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)كندا
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 ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٧  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين  (أ)جزر كاميان

 ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦  يف اجلدولني األول والثاين مجيع املواد املدَرجة (أ)ديفوار كوت

 ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٢٧  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)كوستاريكا

 ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ١٤  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)كولومبيا

 ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٠  (ب)،(ج)لني األول والثاينمجيع املواد املدَرجة يف اجلدو  (أ)كينيا

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  التفيا

 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٤  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)لبنان

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول لكسمربغ

 ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢١  (ب)،(ج)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)ليبيا

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  ليتوانيا

 ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٦  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)ملديف

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ جة يف اجلدول األولمجيع املواد املدَر  مالطة

محض  (د)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول، (أ)ماليزيا
 األنترانيل، إيتر اإليثيل، البيبرييدين

 ١٩٩٨آب/أغسطس  ٢١

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ٣١  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)مدغشقر

 ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٣ ة يف اجلدول األول واألسيتونمجيع املواد املدَرج (أ)مصر

 ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٦  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)املكسيك

 ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ١٨  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)اململكة العربية السعودية

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ املواد املدَرجة يف اجلدول األول مجيع اململكة املتحدة

  ٢٠١٤شباط/فرباير  ١١  (ب)،(ج)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)املوحَّدة)-ميكرونيزيا (واليات
محض  (ج)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول،  (أ)النرويج

   األنترانيل، إيتر اإليثيل، البيبرييدين
  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٧

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول النمسا

 ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٢٨  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)نيجرييا

  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٨  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين  (أ)نيكاراغوا
  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٣  (ب)،(ج)مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين  (أ)نيوزيلندا
 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٢٠  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)هاييت

 ٢٠٠٠آذار/مارس  ٢٣  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين (أ)اهلند

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ يع املواد املدَرجة يف اجلدول األولمج هنغاريا

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  هولندا

  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢ أهنيدريد اخلل، اإليفيدرين، السودوإيفيدرين الواليات املتحدة األمريكية
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 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير ١٩و

  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢ يدريد اخلل، اإليفيدرين، السودوإيفيدرينأهن  بورتو ريكو  
 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ١٩و

جزر فريجني التابعة للواليات   
  املتحدة

  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢ أهنيدريد اخلل، اإليفيدرين، السودوإيفيدرين
 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ١٩و

  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢ يفيدرين، السودوإيفيدرينأهنيدريد اخلل، اإل  جزر ماريانا الشمالية  
 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ١٩و

  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢ أهنيدريد اخلل، اإليفيدرين، السودوإيفيدرين  ساموا األمريكية  
 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ١٩و

  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢ أهنيدريد اخلل، اإليفيدرين، السودوإيفيدرين  غوام  
 ٢٠٠١ون الثاين/يناير كان ١٩و

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٧ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول  اليابان

  ٢٠١٤أيار/مايو  ٦  مجيع املواد املدَرجة يف اجلدولني األول والثاين  (أ)اليمن
 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول اليونان

  سم مجيع االحتاد األورويب (با
 (و)دوله األعضاء)

 (د)٢٠٠٠ أيار/مايو ١٩ مجيع املواد املدَرجة يف اجلدول األول

  
ة مدَرجالسابق للتصدير  شعاراإلتقدمي طلب منفصل ل اليت ال يوجد بشأهناترد أمساء األقاليم حبروف مائلة. واألقاليم   ملحوظة:

  ضمن البلد املعين.
ي إشعار سابق للتصدير فيما يتعلق ببعض أو كل غة تطلب تلقِّت بأنَّ احلكومة املبلِّأبلغ األمني العام مجيع احلكوما  (أ)  

   أيضاً. ١٩٨٨يف اجلدول الثاين من اتفاقية سنة  ةدَرجاملواد امل
  طلبت احلكومة تلقِّي إشعارات سابقة للتصدير عن املستحضرات احملتوية على اإليفيدرين والسودوإيفيدرين أيضاً.  )ب(  
  ت احلكومة تلقِّي إشعارات سابقة للتصدير عن الزيوت الغنية بالسافرول أيضاً.طلب  )ج(  
ضية األوروبية، املقدَّم نيابةً عن الدول األعضاء ، أبلغ األمني العام احلكومات بطلب املفو٢٠٠٠َّأيار/مايو  ١٩يف   )د(  

  .يف االحتاد األورويب، لتلقِّي إشعارات سابقة لتصدير املواد املشار إليها
حكومة بيالروس طلبت إىل األمني العام يف رسالة الحقة أن يوقف ذلك نَّ مل يقم األمني العام بإبالغها بعد، أل  )ـ(ه  

  ومعاجلتها. اإلشعارات السابقة للتصديراإلبالغ إىل حني إنشاء آلية وطنية لتلقي 
لغاريا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، رومانيا، إسبانيا، إستونيا، أملانيا، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، ب  (و)  

سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، مالطة، اململكة املتحدة 
  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان.
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   املرفق احلادي عشر

  ة يف اجلدولني األول والثاين دَرجاالستعماالت املشروعة للمواد امل    
      ١٩٨٨التفاقية سنة 

ــة يف اجلــدولني األول والثاين دَرجمعرفة أشيع االستعماالت املشروعة للمواد امل  
ات واملؤثِّرات العقلية لسنة خدِّرغري املشروع يف امل تِّجارالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال

، مبا يف ذلك العمليات واملنتجات النهائية اليت ميكن أن ُتستعمل فيها تلك املواد، أمر ١٩٨٨
ضروري للتحقّق من مشروعية الطلبيات أو الشحنات. وفيما يلي أشيع االستعماالت 

  ات:خدِّراليت أُبلغت هبا اهليئة الدولية ملراقبة امل ،املشروعة للمواد
  

 املادة االستعماالت املشروعة

عامل مؤستل ونازع للماء ُيستعمل يف الصناعات الكيميائية 
والصيدالنية من أجل صنع خالّت السيلولوز، ومواد سدِّ املسام يف 
املنسوجات، ومنشِّطات عملية التبييض البارد، ويف تلميع الفلزَّات، 

 وإلنتاج موائع الكوابح واألصبغة واملفرقعات

 أهنيدريد اخلل

م يف الصناعات الكيميائية والصيدالنية؛ ُيستعمل مذيب شائع االستخدا
يف إنتاج زيوت التزليق وكوسيط يف صنع الكلوروفورم ويف صنع 

 اللدائن ومواد الطالء والورنيش ومستحضرات التجميل

 األسيتون

ُيستعمل يف صنع املستحضرات الصيدالنية واللدائن والكيمياويات 
 الدقيقة

 أسيتيل األنترانيل محض‐ ن

كيميائي ُيستعمل يف صنع األصبغة واملستحضرات الصيدالنية وسيط
 والعطور؛ كما ُيستعمل يف حتضري املواد الطاردة للطيور واحلشرات

 األنترانيلمحض 

 اإليفيدرين ُيستعمل يف صنع موسِّعات الُشعب اهلوائية (أدوية السعال)

 اإليرغومترين ليديف طب التو ل للوالدةُيستعمل يف عالج الصداع النصفي وكمعجِّ

 اإليرغوتامني يف طب التوليد ل للوالدةُيستعمل يف عالج الصداع النصفي وكمعجِّ

مذيب شائع االستخدام يف املختربات الكيميائية ويف الصناعات 
للدهون كمادة استخالص الكيميائية والصيدالنية؛ ُيستخدم أساسا 

واللدائن والزيوت والشموع والراتنجات؛ وأيضا لصنع الذخائر 
 عام مخدِّروالعطور؛ كما ُيستعمل يف الطب ك

 إيتر اإليثيل

ُيستعمل يف إنتاج الكلوريدات واهليدروكلوريدات، ويف معادلة 
بات القاعدية، كما ُيستعمل كحفَّاز ومذيب يف عمليات املركَّ

 التركيب العضوي

 محض اهليدروكلوريك

ر الشرقية"، ويف تقوية "العطوختفيف ُيستعمل يف صنع البيبريونال؛ ويف 
رية مع ساليسيالت الرائحة العطرية يف الصابون؛ وُيستعمل مبقادير صغ

؛ )sarsaparilla( ات جعة اجلذور ومشروب الفُشاغهامليثيل يف منكِّ
 كما ُيستعمل كمبيد لآلفات

 اإليسوسافرول
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 املادة االستعماالت املشروعة

 محض الليسرجيك ُيستعمل يف التركيب العضوي

-ميثيلني ديوكسي- ٤،٣ غريه من مكوِّنات العطورُيستعمل يف صنع البيبريونال و
 بروبانون- ٢- فينيل

مذيب شائع االستخدام؛ ُيستعمل يف صنع مواد الطالء، واملذيبات 
واملواد املزيلة للشحوم، والطالءات اللكّية والراتنجات والبارود العدمي 

 الدخان

 امليثيل إيثيل كيتون

 النورإيفيدرين ابح الشهيةُيستعمل يف صنع مزيالت احتقان األنف وكو

ُيستعمل يف الصناعات الكيميائية والصيدالنية لصنع إسترات خالّت 
يف تركيب  أيضاًالفينيل واألمفيتامني وبعض املشتقات؛ وُيستعمل 

 حماليل التنظيفيف و العطرية تطبيقات املركَّباتالبنسيلينات ويف

 محض فينيل اخلل

البحوث والتطوير وأغراض  ال شيء، باستثناء كميات صغرية يف
 التحليالت يف املختربات

 أسيتونيتريلفينيل أسيتو ‐ألفا

ُيستعمل يف الصناعات الكيميائية والصيدالنية لصنـع األمفيتامني 
وامليثامفيتامني وبعض املشتقات؛ وُيستعمل أيضاً يف تركيب 

 هيكسيدرين الربوبيل

 بروبانون- ٢- فينيل-١

م يف املختربات الكيميائية ويف مذيب وكاشف شائع االستخدا
الصناعات الكيميائية والصيدالنية؛ وُيستخدم أيضاً يف صنع املنتجات 

 املطَّاطية واللدائن

 البيبرييدين

ُيستعمل يف صناعة العطور، ويف نكهات الكرز والفانيال، ويف 
 التركيب العضوي، وكأحد املكوِّنات يف طاردات البعوض

 البيبريونال

 الكيمياء العضوية التحليلية والتركيبية؛ وُيستعمل كاشف هام يف
مواد التبييض واملطهِّرات ومضادات اجلراثيم ومضادات الفطريات   يف

 ويف تنقية املاء

 برمنغنات البوتاسيوم

 السودوإيفيدرين ُيستعمل يف صنع موسِّعات الشُّعب اهلوائية ومزيالت احتقان األنف

ولتغيري مثالً يف صنع البيبريونال،  ُيستعمل يف صناعة العطور، وذلك
 الشحوم يف صنع الصابونخصائص

 السافرول

ُيستعمل يف إنتاج الكربيتات؛ وكمؤكسد محضي؛ وكمادة نازعة 
للماء ومنقّية؛ وملعادلة احملاليل القلوية؛ وكحفَّاز يف التركيب العضوي؛ 

ات ويف صنع األمسدة واملفرقعات واألصباغ والورق؛ وكأحد املكوِّن
ملنظِّفات مصارف املياه والسطوح الفلزِّية، وللمركبات املضادة 

 للصدأ، وملوائع بطاريات السيارات

 محض الكربيتيك

مذيب صناعي؛ ُيستعمل يف صنع املفرقعات واألصباغ ومواد الطالء 
 وغريها من املواد العضوية، وكمادة مضافة إىل البنـزين

    التولوين



 

 

 اتخدِّرية ملراقبة املذة عن اهليئة الدولْبُن
ة شبه قضائية، أُنشئت تعاهديا من أجل رصد تنفيذ املعاهدات ات (اهليئة) هي هيئة رقابية مستقلَّخدِّراهليئة الدولية ملراقبة امل  

  ها إىل عهد ات، يرجع تارخيخدِّرات. وكانت هناك منظمات سالفة هلا يف إطار املعاهدات السابقة ملراقبة املخدِّرالدولية ملراقبة امل
  عصبة األمم. 

    
  تركيبتها 
ممثلني بصفة   ال ينتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي ويعملون بصفتهم الشخصية، عضواً ١٣تتألّف اهليئة من   

. وُينتخب ثالثة أعضاء من ذوي اخلربة يف ميدان الطب أو علم العقاقري أو املستحضرات الصيدالنية من قائمة أشخاص كوماهتمحل
حهم احلكومات. وأعضاء اهليئة هم أشخاص حيظون حهم منظمة الصحة العاملية، وعشرة أعضاء من قائمة باألشخاص الذين ترشِّشِّتر

خذ اجمللس، بالتشاور مع اهليئة، كل الترتيبات الالزمة لضمان االستقالل التقين بثقة اجلميع ملا يتحلّون به من كفاءة وحياد ونزاهة. ويتَّ
يف أداء وظائفها. وللهيئة أمانة تساعدها على القيام مبهامها الوظيفية ذات الصلة باملعاهدات. وأمانة اهليئة هي كيان إداري التام للهيئة 

أمام اهليئة بشأن املسائل اجلوهرية. وتتعاون اهليئة مع  ات واجلرمية، لكنها ليست مسؤولة إالَّخدِّرتابع ملكتب األمم املتحدة املعين بامل
. كما تتعاون اهليئة مع هيئات دولية أخرى معنية ١٩٩١/٤٨عاونا وثيقا يف إطار الترتيبات اليت اعتمدها اجمللس يف قراره املكتب ت
وكاالت األمم املتحدة املتخّصصة ذات الصلة، أيضاً  ات التابعة لـه بل تشملخدِّرات، ال تقتصر على اجمللس وجلنة املخدِّرمبراقبة امل

مع هيئات خارج منظومة األمم املتحدة، وخباصة املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية أيضاً  اهليئةالعاملية. وتتعاون وخصوصا منظمة الصحة 
  (اإلنتربول) ومنظمة اجلمارك العاملية.

    
  وظائفها 
وتوكول سنة لة برببصيغتها املعدَّ ١٩٦١ات لسنة مخدِّرأُرسيت وظائف اهليئة يف املعاهدات التالية: االتفاقية الوحيدة لل  
ات العقلية ؤثِّرات واملخدِّرغري املشروع يف امل تِّجاراال؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّر؛ واتفاقية امل١٩٧٢
  . وعلى وجه العموم، تقوم اهليئة مبا يلي: ١٩٨٨لسنة 

تسعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات، إىل ضمان  فيما يتعلق بصنع العقاقري وجتارهتا واستعماهلا بصفة مشروعة،  (أ)  
توافر إمدادات كافية من العقاقري لالستعماالت الطبية والعلمية، وضمان عدم حدوث تسريب للعقاقري من املصادر املشروعة إىل 

ع العقاقري بصفة غري مشروعة، برصد مراقبة احلكومات للمواد الكيميائية املستخَدمة يف صنأيضاً  القنوات غري املشروعة. وتقوم اهليئة
 غري املشروع؛  تِّجاراالوتساعدها على منع تسريب تلك املواد إىل 

د اهليئة َمواِطن الضعف يف نظم هبا واستعماهلا بصفة غري مشروعة، حتدِّ تِّجاراالات وخدِّرفيما يتعلق بصنع امل  (ب)  
مسؤولية تقييم املواد الكيميائية املستخَدمة يف صنع أيضاً  ى اهليئةتتولَّاملراقبة الوطنية والدولية، وتسهم يف تصحيح تلك األوضاع. و

 العقاقري بصفة غري مشروعة، بغية تقرير ما إذا كان ينبغي إخضاعها للمراقبة الدولية. 

  مبسؤولياهتا، تقوم اهليئة مبا يلي:  واضطالعاً  
ات العقلية، وترصد األنشطة املشروعة املتعلقة بالعقاقري رمؤثِّات ونظام تقييم طوعي للمخدِّرتدير نظام تقديرات لل  (أ)  

 من خالل نظام استمارات إحصائية، هبدف مساعدة احلكومات على حتقيق أمور من بينها حتقيق توازن بني العرض والطلب؛ 

ات خدِّرملع التدابري اليت تتخذها احلكومات ملنع تسريب املواد اليت يكثر استخدامها يف صنع اترصد وتشجِّ  (ب)  
ة يف دَرجات العقلية بصفة غري مشروعة، وتقيِّم تلك املواد لتقرير ما إذا كان يلزم إجراء تغيريات يف نطاق مراقبة املواد املؤثِّروامل

 ؛ ١٩٨٨اجلدولني األول والثاين من اتفاقية 



 

 

صة أو غريها من املنظمات الدولية املتخصِّ مة من احلكومات أو هيئات األمم املتحدة أو وكاالهتال املعلومات املقدَّحتلِّ  (ج)  
  ، وتوصي بالتدابري العالجية املناسبة؛ وافياً د من تنفيذ احلكومات ألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة العقاقري تنفيذاًة، للتأكُّاملختصَّ

ات، خدِّرعاهدات الدولية ملراقبة املد بالتزاماهتا مبقتضى املا مع احلكومات ملساعدهتا على التقيُّمستمر جتري حواراً  (د)  
  هلذه الغاية.  وتوصي عند االقتضاء بتقدمي مساعدة تقنية أو مالية حتقيقاً

ومن واجبات اهليئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث ما يبدو أنه انتهاكات ألحكام املعاهدات، وأن تقترح التدابري   
ا أو اليت تواجه صعوبات يف تطبيقها، وأن تساعد تام أحكام املعاهدات تطبيقاًق العالجية املناسبة على احلكومات اليت ال تطبِّ

على تذليل تلك الصعوبات. على أنه جيوز للهيئة، إذا الحظت عدم اختاذ التدابري الالزمة لعالج وضع  ،عند االقتضاء ،احلكومات
ل تصادي واالجتماعي إىل ذلك األمر. وكمالذ أخري، ختوِّات واجمللس االقخدِّرخطري، أن تلفت انتباه األطراف املعنية وجلنة امل

املعاهدات اهليئة أن توصي األطراف بوقف استرياد العقاقري من أيِّ بلد مقصِّر أو تصدير العقاقري إليه أو كليهما. ويف كل األحوال، 
  تعمل اهليئة بالتعاون الوثيق مع احلكومات. 

وفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيات. وهلذه الغاية، تقترح اهليئة تنظيم حلقات دراسية وتساعد اهليئة اإلدارات الوطنية على ال  
  وبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولني اإلداريني عن مراقبة العقاقري وتشارك يف تلك احللقات والربامج. 

    
  تقاريرها
حلالة  ن التقرير السنوي حتليالًعن أعماهلا. ويتضمَّ نوياس اهليئة تقريراً عدَّتقتضي املعاهدات الدولية ملراقبة العقاقري بأن ُت  

ض للخطر أهداف احلكومات على علم باألوضاع القائمة واحملتملة اليت قد تعرِّ مراقبة العقاقري يف مجيع أحناء العامل، كي تظلَّ
د بأحكام اِطن الضعف يف املراقبة الوطنية ويف التقيُّاملعاهدات الدولية ملراقبة العقاقري. وتلفت اهليئة انتباه احلكومات إىل الثغرات وَمو

م اقتراحات وتوصيات لتحسني األوضاع على الصعيدين الوطين والدويل. ويستند التقرير السنوي إىل املعلومات املعاهدات، كما تقدِّ
مة من خالل منظمات م فيه معلومات مقدَّمها احلكومات إىل اهليئة وإىل كيانات األمم املتحدة وسائر منظماهتا. كما ُتستخداليت تقدِّ

  دولية أخرى، مثل اإلنتربول ومنظمة اجلمارك العاملية، وكذلك من خالل املنظمات اإلقليمية.
ات العقلية ؤثِّرة واملخدِّرن بيانات عن احلركة املشروعة للعقاقري امللة، تتضمَّوُيستكَمل تقرير اهليئة السنوي بتقارير تقنية مفصَّ  
لألغراض الطبية والعلمية، مع حتليل لتلك البيانات من جانب اهليئة. وتلك البيانات الزمة لألداء الوظيفي السليم لنظام مراقبة  الالزمة

أحكام  يات العقلية، مبا يف ذلك منع تسريبها إىل القنوات غري املشروعة. عالوة على ذلك، تقضؤثِّرات واملمخدِّراحلركة املشروعة لل
م عن تنفيذ تلك املادة. وذلك التقرير، الذي يقدِّ سنويا ات تقريراًخدِّرإىل جلنة امل م اهليئةُبأن تقدِّ ١٩٨٨اتفاقية سنة من  ١٢املادة 
 أيضاًات العقلية، ُينشر ؤثِّرات واملمخدِّراليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع لل كيمياوياتلنتائج رصد السالئف وال عرضاً
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الدولية  املعاهدات  تنفيذ  ُتعنى برصد  التي  املستقلَُّة  الرقابيُة  الهيئُة  رات هي  املخدِّ الدوليُة ملراقبة  الهيئُة 
 .1961 لسنة  رات  للمخدِّ الوحيدة  االتفاقية  مبقتىض   1968 عام  يف  الهيئُة  ُأنشئت  وقد  رات.  املخدِّ  ملراقبة 
رات ويرجع تاريخها إىل  امت سالفة لها أُنشئت مبوجب املعاهدات السابقة ملراقبة املخدِّ وقد كانت هناك منظَّ

عهد عصبة األمم.

رات، إىل املجلس االقتصادي  وتنرش الهيئُة، استناداً إىل أنشطتها، تقريراً سنويًّا تحيله، عن طريق لجنة املخدِّ
رات  املخدِّ مراقبة  حالة  عن  شاملًة  استقصائيًة  دراسًة  التقريُر  م  وُيقدِّ املتحدة.  لألمم  التابع   واالجتامعي 
بها،  والتنبُّؤ  الخطرية  االتجاهات  تحديَد  محايدًة،  هيئًة  بوصفها  الهيئُة،  وتحاول  العامل.  أنحاء  مختلف   يف 

ومن ثمَّ تقرتح التدابري التي يلزم اتِّخاذها بشأنها.

رات   الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّ

V.
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